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Ett barn tillbringar en stor del av sin tid i förskolan. För att kunna ge barnet en känsla av 

trygghet och trivsel i förskolan är det viktigt att relationen mellan föräldrar och pedagoger är 

välfungerande. Är relationen god kan barnets upplevelse av förskolan bli harmonisk och 

lustfylld, vilket ger positiva effekter över barnets utveckling och lärande.  

 

Vår studie behandlar hur föräldrakontakt och föräldrainflytande kan komma att ta sig uttryck i 

förskolan. Undersökningar till examensarbetet genomförs på två förskolor där de 

medverkande är två föräldragrupper och två pedagoger, föräldrarna medverkar i en 

enkätundersökning och pedagogerna i varsin intervju.  

 

Av det sammanställda resultatet kan vi se att både föräldrar och pedagoger anser att 

föräldrakontakt är viktigt för att kunna skapa en tillitsfull relation mellan förskola och hem, 

men att pedagogerna som vi har intervjuat anser att föräldrainflytande inte får ske på 

bekostnad av den pedagogiska verksamheten.  
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1. Bakgrund 

 

Vi har valt att skriva om föräldrakontakt i förskolan då vi anser att kontakten mellan förskola 

och hem är grundläggande för att verksamheten ska bli välfungerande. Är kontakten god 

skapas en tillit mellan föräldrar och pedagoger. Föräldrarna ska kunna känna att de lämnar 

sina barn till oss pedagoger om dagarna med fullt förtroende för att de hamnar i goda händer. 

Även barnen påverkas av föräldrakontakten då de direkt märker om pedagoger och föräldrar 

tycker om och respekterar varandra, något som Fredriksson (i Arneberg & Ravn 1995) skriver 

har inverkan över barnens trivsel och hur stor trygghet de känner i förskolan.  

Det finns åtskillig forskning som behandlar föräldrasamverkan i förskolan. I vårt 

examensarbete har vi valt att fokusera vardagskontakten (som sker i tamburen) och 

föräldramötets betydelse för att frambringa en tillitsfull relation mellan föräldrar och 

pedagoger. Syftet med arbetet är att ge en ökad kunskap om hur en givande föräldrakontakt 

kan upprättas. En kunskap som vi hoppas kunna ha nytta av i vårt yrkesverksamma liv. 

 

 

1.1. Vad läroplanen tar upp om föräldrakontakt i förskolan 

 

I den läroplan som upprättades 1998 och som är aktuell fram till 2011-06-30 står det att: 

 

[f]örskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen.  

        (Skolverket 2006:11) 

 

Det står även att alla som arbetar i förskolan ska visa föräldrarna respekt och verka för att en 

tillitsfull relation upprättas mellan förskola och hem. Vidare står att föräldrarna ska ha 

möjlighet att påverka verksamheten inom ramen för de nationella målen (Skolverket 2006). 

I den reviderade läroplanen, som börjar gälla den 1 juli 2011, står det mer uttryckligen 

om arbetslagets uppgift och ansvar inför föräldrarnas inflytande: 
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[a]rbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla föräldrars 

inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras 

perspektiv tas till vara. 

          (Skolverket 2010:15) 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan har alltså, tolkar vi det som, pedagogerna fått ett 

större ansvar över att besluta om vilka områden föräldrarna ska ha inflytande över i 

verksamheten. 

 

 

1.2. Begreppsdefinition 

 

Begrepp vi använder oss av återkommande i vår text är pedagog, förälder och samverkan.  

Med begreppet förälder menar vi den eller de personer som är barnets vårdnadshavare. 

Självklart måste pedagogerna kunna bemöta även andra personer som har en relation till 

barnet (far- och morföräldrar, syskon osv.), men det är barnets vårdnadshavare som är mest 

intressant för oss att skriva om då det är de som har det yttersta ansvaret för barnet. 

Ordet pedagog står i vår text för utbildade förskollärare. I förskolan arbetar även andra 

yrkesgrupper, men vi har valt att skriva utifrån den yrkestitel som vi själva kommer att ha 

efter vår utbildning, då detta är mest relevant för oss. 

När vi använder begreppet samverkan i texten syftar vi på själva kontakten som sker i 

samarbetet mellan förskola och hem (själva relationen), alltså inte det som förskola och hem 

samarbetar om.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vårt examensarbete är att ge en ökad kunskap om hur goda föräldrakontakter kan 

skapas och upprätthållas i förskolan. Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever föräldrarna kontakten mellan förskola och hem? 

 Hur upplever pedagogerna kontakten mellan förskola och hem? 

 Vilken inställning till föräldrainflytande i verksamheten finns bland pedagoger? 

 Hur skapas tillit mellan förskola och hem enligt pedagogerna? 
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3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 

Det har skett åtskilliga historiska förändringar som har fått betydelse för hur synen på 

föräldrar och barn har kommit att utvecklas. Jensen & Juul (2003) tar bland annat upp 

kvinnors kamp för ökade rättigheter i samhället (såsom jämställdhet och politiskt inflytande) 

och FN:s barnkonvention som två avgörande faktorer i denna förändring. Familjestrukturer 

har förändrats i och med att kvinnan inte längre är hemmafru, utan precis som mannen är ute i 

arbetslivet, och barnsynen har ändrats från att den vuxne är den auktoritära vars ”ord är lag” 

till att även barn har inflytande i familjen och samhället. Även familjens sammansättning har 

förändrats och kan idag se ut på mycket olika sätt (gifta, sambos, särbos, ensamstående, 

homoförhållanden, heteroförhållanden, polygama förhållanden, fosterföräldrar, föräldrar med 

olika etnicitet osv.). År 2006 var den vanligaste familjetypen den som bestod av gifta eller 

samboförhållanden (76%), resterande 24 procent utgjordes av ensamstående föräldrar, främst 

kvinnor (Statistiska Centralbyrån 2007). De nya familjestrukturerna har medfört att de 

relationer som finns inom en familj har kommit att bli mycket mer omfattande än tidigare; där 

finns syskon, halvsyskon, ”bonusföräldrar”, ”bonussyskon” osv. Att det finns så många olika 

familjesammansättningar i samhället idag och att barnsynen har börjat fokusera barns 

rättigheter och okränkbarhet är något som har haft inverkan över föräldrarollen. Denna 

innefattar idag ett antal egenskaper som den vuxne ska leva upp till för att vara den ”ultimata” 

föräldern: den vuxne ska vara ”fostrare, förebild, ge trygghet, ge fysisk omvårdnad, skapa 

’fritt utrymme’ för barnens utveckling, men samtidigt kunna sätta gränser, fatta vuxna beslut, 

hålla kontakt med förskolan” (Flising mfl. 1996:27). Föräldrarollen idag är mer omfattande än 

någonsin, Jensen & Juul (2003) skriver att det är en helt ny typ av föräldraroll som har 

kommit att uppstå i dagens samhälle. 

 

 

3.1. En föräldraroll i förändring 

 

I och med att barnsynen har ändrats från att se till hur barnet är till att se vem det är har även 

föräldrarollen förändrats. Förr växte barn i Sverige ofta upp under en auktoritär uppfostran. 

Denna uppfostringsstil kännetecknades av regler, uppfattningen att föräldrar alltid vet bättre 

än barnet samt känslomässig distans mellan den vuxne och barnet. Barnet var passivt i sin 

fostran och hade inget inflytande över vilka fostransmetoder som användes i den. Denna typ 

av uppfostran medförde ofta känslor av ångest och en hög aggressionsnivå hos barnet (Jensen 
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& Juul 2003). Under 1970-talet började föräldrar som uppfostrats med denna metod att sträva 

efter att uppfostra sina egna barn på ett sätt som var så långt ifrån detta som möjligt, man ville 

ge sina egna barn en bättre barndom. Den fria uppfostran uppstod, vilket gav barnen en 

oerhört stor självständighet i uppväxten, knappt några krav skulle ställas på barnet. Denna typ 

av uppfostran gav dock negativa konsekvenser över barnet genom att det fick problem att 

utveckla en impulskontroll eller ett socialt ansvar (a.a.).  

Idag har skandinaviska föräldrar försökt att hitta en balans mellan de två 

uppfostringsstilarna. Den auktoritativa uppfostringsstilen har utvecklats. Denna kännetecknas 

av ett visst mått av gränsdragningar men också av en värme, ett engagemang och en öppen 

kommunikation mellan vuxna och barn. Samtal och diskussioner mellan alla 

familjemedlemmar ligger till grund för vilka beslut som tas inom familjen, det är inte längre 

endast de vuxnas viljor som avgör. Denna typ av uppfostran har visat sig ha positiva 

konsekvenser för barnens utveckling till att bli ansvarskännande, trygga och socialt 

kompetenta människor (a.a.). Den auktoritativa uppfostringstypen, där föräldrarnas roll är att 

lyssna på och överlägga med barnet men samtidigt ta på sig ledarrollen och ansvaret för t ex 

gränsdragningar, har visat sig ge barnet bäst utvecklingsmöjligheter. Jensen & Jensen (2008) 

kallar denna familjetyp, där samtal och delaktighet är centrala faktorer, för 

förhandlingsfamiljen. Familjetypen är demokratisk och därmed finns det alltid en förväntning 

på att en dialog ska ske mellan medlemmarna, både vuxna och barn, för att komma fram till 

ett beslut.  

Undersökningar har visat att det finns en skillnad mellan föräldrar i Skandinavien och 

föräldrar från andra delar av världen (både inom Europa och utanför) när det kommer till 

barnsyn och värderingar i barnuppfostran (a.a.). Skandinaviska föräldrar är ofta inriktade på 

det individuella och värderar högt att barnet ska bli självständigt och ansvarstagande, men det 

finns även fokus på att barn ska tillägna sig en social kompetens (d.v.s. en kollektiv 

värdering). Föräldrar från länder i t ex Mellanöstern värdesätter istället det kollektiva högt 

genom att sätta familjen, inte individen, i centrum. Kollektivistiska familjer styrs av 

auktoritära maktstrukturer där rättigheter och skyldigheter delas upp mellan olika roller. I 

familjen är det således ”viktigare att lyda den yttre, givna auktoriteten än att bygga upp sitt 

eget inre ansvarstagande” (Jensen & Jensen 2008:30).  

Det är nästan enbart i de norra delarna av Europa som demokratiska förhandlingsfamiljer 

har kommit att utvecklas. På de flesta andra platser jorden över använder föräldrar sig 

fortfarande av auktoritära uppfostringssätt. Dessa två skilda synsätt ger föräldrarna olika 

förväntningar på förskolan (a.a.).   
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3.2. Den förändrade föräldrarollen och förskolan 

 

Idag ställs höga förväntningar på förskolan från samhället om att barnen i verksamheten ska 

få möjlighet att lära sig saker i denna. Enligt Erikson (2004) utvecklas föräldrarollen och 

skolan i förhållande till varandra. Föräldrar har fått ett större inflytande över verksamheten i 

förskolan idag och har börjat ställa krav på denna, t ex vad det gäller att få information om 

vad som händer i verksamheten eller att få vara delaktiga i sitt barns lärande och utveckling. 

Samtidigt har förskolan kommit att framhäva att föräldrarna har ett ansvar att vara en 

stödjande del i sina barns utveckling. På så sätt har föräldrarna och förskolan kommit att bli 

”mer ansvariga ’inför varandra’” (Erikson 2004:39). Erikson skriver att förskola och hem 

därmed har utvecklat ett slags beroendeförhållande mellan sig gällande rättigheter och 

skyldigheter. 

Syftet med en samverkan mellan förskola och hem är att kunna skapa den bästa möjliga 

lärandemiljön för barnet i verksamheten (Jensen & Jensen 2008). I läroplanen för förskolan 

står det att: 

 

[f]örskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen.  

        (Skolverket 2006:11) 

 

Det som beslutas om föräldrasamverkan från högre instanser (såsom regering eller kommun) 

kommer dock inte att realiseras om föräldrarna känner att pedagogerna inte är engagerade 

eller intresserade av att upprätta en sådan. Det är genom initiativ från pedagogernas sida som 

en föräldrasamverkan skapas och upprätthålls (Tallberg Broman 1998). En förutsättning för 

att ett samarbete mellan förskola och hem ska upprättas är att pedagogen anser att föräldrarna 

har något att tillföra verksamheten och att föräldrarna är intresserade av att engagera sig i 

denna (Flising m.fl. 1996). Det är inte givet att alla föräldrar är intresserade av ett samarbete 

mellan förskola och hem. Vad pedagogen måste synliggöra då är medvetenheten om att en 

samverkan görs för barnets bästa, för att kunna tillgodose dess behov på bästa vis. Om 

utgångspunkten är att alla vuxna är intresserade av barnens bästa borde det således vara 

viktigt för alla parter att upprätta ett samarbete med detta i fokus. Förutsättningarna för 
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deltagande är dock inte lika för alla föräldrar, men alla föräldrar ska kunna känna att de kan 

bidra till och vara delaktiga i verksamheten oavsett i hur stor utsträckning detta sker.  

Ofta fungerar kontakten mellan förskola och hem så länge barnet mår bra och trivs i 

verksamheten, men om problem skulle uppstå kan samarbetet lätt bli infekterat. Föräldrarna 

kan komma att ta det personligt och se det som sitt ”fel” eller känna att de är dåliga föräldrar 

som inte kan hantera situationen. Bjerrin Bagger & Lenchler-Hübertz beskriver det känsliga i 

relationen mellan hem och förskola: 

 

[a]tt bli förälder är en evig källa till sårbarhet. Alla vill det bästa för sitt barn och 

ingen vill vara en dålig förälder. Så att som professionell behöva närma sig med 

någon form av kritik av hur föräldrarna hanterar en situation är en hårfin 

balansgång mellan barnets behov, yrkesroll, hänsyn till och omsorg om föräldrarna. 

(Bjerring Bagger & Lenchler-Hübertz 2010).  

 

Andersson (2004) belyser att pedagoger ibland undviker att ta upp problem som uppstår i 

verksamheten med föräldrarna, då de inte vill att relationen ska påverkas negativt. Detta 

eftersom de känner att det är svårt närma sig föräldrarna med negativ kritik utan att få den att 

låta anklagande. Man hoppas istället att problemet ska försvinna av sig självt så småningom. 

Men att undanhålla information om barnet leder till att föräldrarna känner sig utestängda från 

insyn och delaktighet i sitt barns liv på förskolan. Andersson (a.a.) beskriver även 

maktrelationen mellan pedagog och förälder. Pedagogerna blir yrkesprofessionella genom att 

de har ett antal styrdokument att utgå från i sitt arbete på förskolan. De kan således luta sig 

tillbaka mot föreskrivna argument om hur de förväntas förhålla sig i olika frågor rörande 

verksamheten och barnen. Föräldrarna har inte någon sådan utgångspunkt utan måste förlita 

sig på sin egen kunskap om barnet. Föräldrarna kan uppfatta det som att de hamnar i ett 

underläge inför pedagogens professionalitet och en känsla av maktlöshet och frustration 

infinner sig då de upplever att de inte kan stödja sitt barn i utvecklingen (a.a.).  

Att meningsskiljaktigheter kan komma att uppstå i relationen mellan hem och förskola 

kan vidare även bero på att föräldrar och pedagoger har olika intressen i barnet. Pedagogen 

måste ta hänsyn till alla barn i gruppen och utgå från allas intressen, medan föräldrarna endast 

ser till det egna barnets bästa. Om pedagogen förmedlar till föräldrarna att det är viktigt att ta 

vara på både pedagogers och föräldrars kunskap om barnet kan ett mångsidigt och 

omfångsrikt samarbete genomföras.  
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Det är pedagogens uppgift att berätta för föräldrarna om vilken möjlighet till påverkan de 

har i verksamheten. Därefter ska pedagogen ta reda på vilka förväntningar föräldrarna har på 

förskolan och hur stort inflytande de skulle vilja ha i den (Fredriksson i Arneberg & Ravn 

1995). Föräldrar ska känna sig välkomna och viktiga i verksamheten. Det är viktigt att tänka 

på att barn direkt märker om föräldrar och pedagoger tycker om varandra. För att en öppen 

och avslappnad samverkan ska kunna upprättas mellan förskola och hem bör pedagogen, i 

viss utsträckning, lära känna föräldrarna, en barnskötare menar att hon är: 

 

tvungen att lära känna föräldrarna för att vara helt naturlig i kontakten med dem. 

Det gör man bland annat när man träffas ofta och växlar några ord. Som 

förskolepersonal måste man också lära känna föräldrarna innan man kan ställa krav 

på dem. Man kan inte heller ställa samma krav på alla föräldrar, lika lite som man 

kan ställa samma krav på alla barn. 

   (Fredriksson i Arneberg & Ravn 1995:96). 

 

Något som är viktigt att tänka på är att föräldrar inte kan ses som en enhetlig grupp. Föräldrar 

är individer som har olika värderingar vad det gäller religion, politik och sociala frågor och 

deras livssituation kan se mycket olika ut. Det gör att föräldrars tankesätt kan skilja sig 

mycket från varandra. Kunskapssynen, liksom synen på barnuppfostran och barns utveckling, 

kan se mycket olika ut hos olika föräldrar. Dessa skilda synsätt gör att föräldrarnas 

förväntningar, inställningar och krav på förskolans verksamhet kan vara väldigt varierade. 

Därför kan man inte bemöta alla föräldrar på samma sätt (Flising 1996).  

 

 

3.3. Kommunikation mellan hem och förskola 

 

Ett ord kan ha många betydelser i ett samtal. Vi associerar ord med olika saker beroende på 

hur våra erfarenheter ser ut, t ex ordet ”middag” kan skapa olika tankar hos olika människor 

där någon kanske tänker på vilken mat man ska äta och någon på vid vilken tid som middagen 

ska ske ytterligare en annan person kanske associerar ordet med den där trerätters middagen 

han eller hon bjöd sina vänner på förra helgen. Hur väl människor kan kommunicera med 

varandra beror på i vilken utsträckning de delar samma uppfattningar om ords innebörder 

eller i hur stor utsträckning de är medvetna om vad orden står för hos den andre (Mead 1976). 

Ett samtal är även beroende av mer ”osynliga” aspekter såsom tonläge, kroppsspråk och det 
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som sägs ”mellan raderna” som ska vara underförstått mellan samtalsparterna även fast det 

kanske inte sägs i ord. Mead (1976) belyser även att ett samtal blir mer givande om deltagarna 

har en relation till varandra eftersom vi kanske har lärt oss att tolka just den personens sätt att 

kommunicera, och därmed kan följa med och reagera lättare i samtalet. 

Den relation som upprättas mellan förskola och hem är asymmetrisk då relationen 

innefattar en professionell (pedagogen) och en icke-professionell (föräldern) deltagare (Jensen 

& Jensen 2008). Pedagogen måste i sin yrkesutövning utgå från styrdokument och 

förordningar som författats av regeringen, medan föräldrarna befinner sig i förskolan enbart i 

egenskap av föräldrar. De har ingen profession att luta sig tillbaka mot i kontakten. Därmed är 

det en ojämn maktbalans i relationen, där pedagogen är den som har makten då han eller hon 

backas upp av både det politiska system som råder i samhället och sin yrkeskompetens. 

Därför är det också pedagogen som har det största ansvaret för att en god relation med 

hemmet ska upprättas. 

För att en jämbördig dialog ska upprättas mellan föräldrar och pedagoger bör de vuxna 

bemöta varandra på ett respektfullt sätt, det är även viktigt att pedagogen närvarar i samtalet 

med stor yrkespersonlig integritet för att ett öppet samtalsklimat ska etableras i 

föräldrakontakten. Dialogen bör ske på ett sätt som lämnar utrymme för pedagogens 

yrkesmässiga professionalitet i samtalet samtidigt som pedagogen ska uppmärksamma 

föräldrarnas intressen. För att ett förtroende ska etableras i relationen är det dessutom viktigt 

att pedagogen är närvarande i kontakten på ett personligt plan (Jensen & Jensen 2008). Det 

kan dock vara svårt att avgöra när en god kontakt har upprättats eftersom ”de flesta tycker de 

har kontakt bara de befinner sig i samma rum och den ena håller tyst medan den andre talar” 

(Jensen & Jensen 2008:78). Det handlar då mer om parallella monologer än ett verkligt samtal 

mellan två deltagande parter.  

Enligt Gars (2002) styrs pedagoger av Gemeinschaft och Gesellschaft: 

 

varandras motsatser och komplement, de representerar närhet respektive avstånd. 

Gemeinschaft står för det nära, det traditionella samhället, det överblickbara, de 

direkta relationerna, medan Gesellschaft står för det moderna samhället, det 

storskaliga, det rationella, med de administrativa, indirekta relationerna förmedlade 

genom myndigheter och kommunikationssystem som massmedier.  

     (Gars 2002:57) 
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Inom förskolan kan det beskrivas som att Gemeinschaft-relationen, den personliga och nära, 

mellan föräldrar och pedagoger kan förverkligas inom ramen för den Gesellschaft som 

pedagogerna styrs av i sitt yrke. Samtal mellan pedagoger och föräldrar inrymmer båda 

begreppen – man är både personlig och formell i kontakten.  

Gesellschaft påverkar samtalet på det vis att den utbildning som pedagogerna har och de 

förhållningssätt som det har beslutats av regeringen att de ska utgå från i sitt arbete, kommer 

att forma den barnsyn som används som utgångspunkt i samtalet mellan pedagog och 

föräldrar. I samtalen förmedlar pedagogerna (med grund i läroplanen) en syn på hur förskolan 

uppfattar att ett barn ska vara, och genom detta ställs även en viss förväntning på hur föräldrar 

ska vara – en norm för barndom och föräldraskap skapas således genom den del av 

pedagogernas uppdrag som omfattar Gesellschaft. Begreppet står för samtalets innehåll (Gars 

2002). 

Gemeinschaft står för hur samtalen genomförs. Detta sker ofta på ett öppet, varmt, 

engagerat, nära och personligt sätt. Pedagogerna använder sig inte enbart av formella 

argument grundade i deras utbildning och kompetens för att ge samtalen med föräldrarna 

legitimitet, utan även av egna erfarenheter (livserfarenheter, föräldraerfarenheter osv.). Att en 

kontakt sker dagligen vid hämtning och lämning (vari personligt småprat sker) och att 

förskollärarna ofta gör sitt bästa för att göra förskolemiljön så hemtrevlig och inbjudande som 

möjligt för föräldrarna bidrar till den nära känslan. Gars skriver att ”[j]ag finner att ett sätt att 

förstå samtalet mellan förskollärare och förälder är att se samtalen som en iscensättning av 

Gesellschaft i Gemeinschafts form” (2002:58) .  

 

 

3.3.1. Eriksons fyra principer för föräldrakontakt 

 

Lars Erikson (2004) har genom sin forskning tagit fram en modell bestående av fyra principer 

för att kunna analysera hur förskolor förhåller sig till föräldrakontakter, vilket är ett försök att 

få fram gemensamma drag inom detta mycket komplexa område. Dessa principer är: 

isärhållandets princip, partnerskapsprincipen, brukarinflytandeprincpen och 

valfrihetsprincipen.  

Isärhållandets princip betonar det olikartade draget mellan hem och skola och vill bevara 

och upprätthålla dessa skillnader. Den belyser de tydliga gränser, eller minding the gap, som 

sätts mellan skola och hem och vad som skiljer pedagoger och föräldrar åt.  
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Partnerskapsprincipen betonar istället det likartade draget mellan hem och skola och ”tar 

fasta på föreställningen om att ett närmande mellan hem och skola gagnar både samhället och 

den enskilde individen (eleven)” (Erikson 2004:77). Den handlar alltså om båda parters 

strävan efter ökat samarbete och ett delat ansvar för barnens utveckling. Detta kan kopplas till 

partnership som har blivit ett stort begrepp internationellt, som ser relationen mellan föräldrar 

och skola som ett partnerskap. Detta synsätt har visat sig vara något eftersträvansvärt och 

fördelarna med en god samverkan har etablerats på en politisk bas som en modell för hur 

relationen skola - hem ska formas. Man ser till vilka gemensamma intressen som finns 

parterna emellan och vad i verksamheten som kan utvecklas med gemensamma 

ansträngningar. Man vill också se till att öppna dörren mellan skola och hem och minska det 

gap, closing the gap, som tidigare funnits dem emellan.  

Brukarinflytandeprincipen handlar om att föräldrar i verksamheten med invalda 

representanter eller ledamöter får delta i olika formella beslutsfattande organ som exempelvis 

föräldraråd eller så kallade brukarstyrelser. Föräldrarna får här möjlighet att direkt få vara 

med och påverka verksamheten. Detta leder till ett mer specifikt deltagande i verksamheten 

för föräldrarna och ses som en utvecklad form av partnerskap mellan hem och skola.  

Valfrihetsprincipen grundar sig på föräldrarnas möjlighet och rättighet att välja sitt barns 

förskola. Här går man från att se föräldrar som deltagare till att istället se dem som 

konsumenter eller kunder. Detta leder till att synen på förskolan blir marknadsmässig och 

skolorna ses som produkter som kan granskas och jämföras med varandra för att hitta det 

bästa alternativet. Ofta följer inte förskolor endast en princip utan kan ha en blandning av 

flera. Studier har visat att föräldrakontakten kan skilja sig mycket åt mellan olika områden. 

Föräldrar boende i resursstarka områden har högre krav på arbetet i förskolan, samt lägger 

stort vikt vid delaktighet och engagerar sig mer i barnens lärande (a.a.). 

 

 

3.3.2. Vardagskontakt 

 

Det dagliga mötet mellan föräldrar och pedagoger som sker vid hämtning och lämning är ett 

informellt möte som sker i förskolan. Enligt många föräldrar och pedagoger står 

vardagskontakten för den mest grundläggande samverksansformen som sker mellan förskola 

och hem (Sandberg & Vuorinen 2007). Den ger en möjlighet för de vuxna att utbyta viktig 

information om barnet eller för pedagogen att berätta för föräldrarna om hur barnets dag på 

förskolan har varit (Jensen & Jensen 2008). Vardagskontakten behandlar främst ämnen som 
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rör t ex hur mycket frukost eller middag barnet har ätit, hur mycket han eller hon har sovit, 

om barnet börjar bli sjuk e.d. Sådana saker som kan vara viktiga för pedagoger och föräldrar 

att få reda på för att kunna tolka barnets behov eller reaktioner under dagen eller efter 

förskolan. På småbarnsavdelning kan barnen många gånger inte själva berätta om sin dag, 

utan pedagogerna får göra det i deras ställe, därför blir vardagskontakten extra viktig här; då 

de flesta barn själva inte kan föra sin talan är dialogen i hallen den enda källan för föräldrarna 

till att få reda på vad som hänt i deras barns liv under dagen (Jensen & Jensen 2008).  

Jensen & Jensen (2008) tar upp den narrativa principen (vilken delar in dialogen i en 

början, ett förlopp och ett tydligt avslut) som en bra utgångspunkt för hur en dialog kan 

genomföras. Utgår man från denna princip ger det en klar struktur för samtalet i 

vardagskontakten. Den avgränsar samtalet, vilket är lämpligt för att ge pedagogen chans att 

hinna prata med alla föräldrarna i hallen.  

Fredriksson (i Arneberg & Ravn 1995) skriver att det är kunskap och engagemang som 

ligger till grund för att en god kontakt mellan förskola och hem ska kunna uppstå. Att 

pedagogerna bemöter barn och föräldrar med respekt är också en avgörande faktor för 

samarbetet. Föräldrarna ska känna sig välkomna i förskolan, och kontakt mellan förskola och 

hem ska ske på ett vis som är förståeligt för alla parter. Om föräldrasamverkan fungerar i 

förskolan får det positiva effekter över barnets lärande, då barnet är delaktigt i en miljö som är 

trygg och välfungerande och där barnet kan känna att pedagoger och föräldrar bryr sig om 

varandra. Fredriksson beskriver det som att: 

 

[e]n dialog som har sin grund i engagemang och kunskap och som präglas av en 

bry-sig-om etik kan ses som en stark länk mellan hem och förskola eller skola. 

Dialogen eller länken ger barnet en trygghet på så sätt att barnets två världar knyts 

samman.  

   (Fredriksson i Arneberg & Ravn 1995:103-104). 

 

 

3.3.3. Föräldramötet 

 

Föräldramöten är ett formellt möte som sker i förskolan (Sandberg & Vuorinen 2007). Här 

kan pedagogerna lägga grunden för en fortsatt samverkan mellan sig och föräldrarna. 

Eftersom föräldramötet kan vara det första formella mötet som föräldrarna upplever i 

förskolan krävs det dock att pedagogerna ser till att denna första kontakt skapar ett förtroende 
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för förskolan hos dem som leder till att de vill vara delaktiga i verksamheten. Pedagogerna 

ska få föräldrarna att känna sig viktiga, uppskattade och välkomna. Föräldrarna ska dessutom 

känna att pedagogerna verkligen tycker om sin barngrupp och tar väl hand om deras barn 

under dagarna. I förskolans läroplan står det att pedagogerna ska ”visa respekt för föräldrarna 

och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och 

barnens familjer” (Skolverket 2006:12). Är pedagogen en engagerad ledare under 

föräldramötena, och skapar ett möte där föräldrarna kan känna gemenskap och träffas i öppna 

dialoger under trevliga förhållanden (t ex om pedagogen har skapat en inbjudande atmosfär, 

gjort ett bildspel av barnen i verksamheten e.d.) vill föräldrarna ofta återkomma vid nästa 

föräldramöte. Lyckas inte pedagogen att fånga föräldrarnas intresse blir de inte heller 

motiverade att engagera sig i andra föräldramöten. Hur väl pedagogen lyckas att skapa en 

inbjudande atmosfär är alltså avgörande för den fortsatta föräldrasamverkan (Björklund i 

Skolverket 101124). 

Föräldramöten kan se mycket annorlunda ut beroende på vilken förskola man talar om, 

allt beroende på hur förskolans behov ser ut eller vilka traditioner som finns. Även innehållet i 

föräldramötena kan ändras från gång till gång. Enligt Sandberg & Vuorinen (2007) uppskattas 

det av föräldrarna att föräldramötets innehåll i förväg preciseras på inbjudan för att de ska 

kunna komma till mötet väl förberedda. En önskan är också att mötena är effektiva då många 

föräldrar har ont om tid eller att, om föräldramötet läggs på kvällstid, de förlorar tid med sitt 

barn eller behöver skaffa barnvakt. Tidsbristen och de praktiska hindren gör också att 

föräldrar gärna ser att mötet tar upp viktiga ämnen som de inte kan läsa sig till genom 

exempelvis ett informationsbrev.  

Trots att föräldramötet i sig är ett formellt möte är det viktigt att en informell stämning 

skapas mellan de närvarande vuxna. Om ett vänligt och öppet klimat råder under mötet 

öppnar det upp för att alla ska våga komma till tals. Flising (1996) konstaterar att när möten 

med 20-30 inblandade personer genomförs blir det ofta så att det bara är ett litet fåtal som 

pratar mycket och resten lyssnar. Ju bättre gruppen känner varandra desto större chans är det 

dock att fler vågar prata. Därför kan det vara bra att föräldrarna får chansen att lära känna 

varandra genom exempelvis presentationsövningar innan själva mötet. Det kan också vara en 

idé att dela in en stor föräldragrupp i mindre tvärgrupper för att alla ska få utrymme att 

komma till tals och diskutera frågor som de vill ta upp under mötet. 

En stor anledning till att ett samarbete mellan förskola och hem skapas är att det ökar 

föräldrarnas trygghet och tillit till pedagogerna och verksamheten. En förutsättning för att 

samarbetet ska bli förtroendefullt är att föräldrarna får en inblick i verksamheten (och känner 
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att de har möjlighet att påverka denna). Man skulle kunna se det som att: 

 

personalen har förälderns tillit till låns. Det betyder att olika händelser kan få 

föräldern att tvivla på personalens omdöme eller kompetens. 

      (Sandberg & Vuorinen 2007:50) 

 

Att kontinuerligt genomföra föräldramöten (eller att upprätta ett om föräldrarna ber om det) 

öppnar upp för att föräldrarna dels får en inblick i verksamheten och dels får utrymme att 

ställa frågor och diskutera olika områden av förskolan både med andra föräldrar och med 

förskolans personal på en mer ingående nivå än vad som sker i vardagskontakten. Genom att 

ge föräldrarna kontinuerliga uppdateringar om vad som händer i förskolans verksamhet kan 

tilliten som pedagogerna skapat mellan sig och föräldrarna värnas. 

 

 

3.4. Att avgränsa relationen 

 

Pia Karlström beskriver i Maria Nöjds artikel (2010) hur man håller relationen till föräldrarna 

på ett professionellt plan. Hon tar upp tre P, som handlar om hur pedagogerna bör förhålla sig 

i kontakten. Det handlar om att pedagogen måste vara Professionell och Personlig i relationen 

med föräldrarna, men kunna dela med sig av sina erfarenheter utan att bli Privat, vilket kan 

ske då en förälder t ex har ett stort behov av att prata men tar upp saker som inte handlar om 

barnet.  

Andersson (2004) skriver om Wallers teori om att föräldrar och pedagoger är naturliga 

fiender, natural enemies, då de har olika relationer till barnen. Skillnaderna i dessa relationer 

gör att de har olika intressen, vilket kan leda till konflikter. Föräldrarna kan uppleva en 

besvikelse när de inte känner att pedagogen kan tillgodose det egna barnets behov, vilket kan 

leda till en prestigekamp samt en lojalitetskonflikt för pedagogen. Eftersom föräldrar endast 

har anknytning till ett barn har de partikulära intressen (egenintresse), medan pedagogen har 

ansvar för hela gruppen och har universella intressen, vilket kan resultera i till en kamp om 

vem som har den rätta upplevelsen av problemet där båda parter lägger skulden på den andre. 

Här är det viktigt att mötas i en dialog där ingen skuldbeläggning sker och där det finns en 

vilja att förstå varandras verkligheter (a.a.).  

I en samverkan bör det finnas en systematisk balans som reglerar hur mycket ansvar som 

får tas av de olika parterna. Arbetsuppgifterna bör samordnas och ansvar, roller och gränser 
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förtydligas. Genom detta klargörande vet båda parter vad som förväntas av dem, vilket leder 

till struktur och trygghet i kontakten. Om en part tar för mycket ansvar i en situation finns det 

endast en liten del av ansvaret kvar att ta för den andra parten. Därför bör parternas 

ansvarsområden tydliggöras. ”Om ena parten engagerar sig för mycket och överträder 

gränserna för den andres ansvarsområden, legitimerar detta att den andre parten drar sig ut 

och engagerar sig mindre” (Andersson 2004:215). 
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4. Metod 

 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gick till väga i genomförandet av studien. Vi beskriver hur 

vi samlat in och bearbetat data samt vilka förhållningssätt och etiska överväganden som 

arbetet vilar på. 

 

 

4.1. Kvalitativ och kvantitativ forskning 

 

Kvalitativ forskning står för att det huvudsakligen är tolkningen av själva innehållet i svaren 

som man samlar in som är det viktiga i undersökningar som genomförs. Det som tolkas är vad 

deltagarna i undersökningen säger, inte vilket antal av ett visst svar man får in (statistiken). 

En teori formuleras med grund i insamlad data, d.v.s. att tyngden vilar på ”en förståelse av 

den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet” 

(Bryman 2002:250). Undersökningar kan genomföras som intervjuer. 

Kvantitativ undersökning syftar till att samla in data och sedan sammanställa denna 

genom objektiv analys (Bryman 2002). Svaren är mätbara och man kan skapa en statistik över 

dem. Undersökningar kan genomföras genom enkäter. 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning är till för att skapa mening och synliggöra 

förhållanden inom olika ämnen. Skillnaden är att kvalitativ metod undersöker mer på djupet 

och ser de bakomliggande orsakerna till varför insamlad data ser ut på ett visst sätt, medan 

kvantitativ fokuserar på antalet människor som står för en viss åsikt. Den kvantitativa 

metoden strävar efter att skapa mening genom att synliggöra mängden människor som tycker 

likadant (Bryman 2002).  

I analysen av våra intervjuer har vi använt oss av ett kvalitativt förhållningssätt. I 

analysen av enkäternas slutna frågor använder vi oss av en blandning av de båda metoderna 

då vi utgår från att se om det finns en majoritet eller minoritet bland svaren (d.v.s. en 

kvantitativ analys). Vi tolkar däremot svaren kvalitativt då vi vill försöka förstå varför ett 

flertal eller fåtal av föräldrarna svarade på ett visst sätt. Enkäten innehöll även en del öppna 

följdfrågor, vilka vi har kunnat tolka kvalitativt. 
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4.2. Enkäternas och intervjuernas utformning 

 

Bryman (2001) skriver att enkäter strukturmässigt inte bör se för omfattande ut för dem som 

ska besvara den eftersom det kan leda till ett ökat bortfall om enkäten t ex ser för ”tät” ut. Han 

skriver vidare att man kan använda olika typsnitt, storlek och stil på texten i enkäten så att det 

blir tydligt för respondenterna t ex när nya avsnitt av enkäten tar vid. I vår enkät (bilaga 1) 

använde vi oss av ett typsnitt som skulle verka inbjudande och valde att markera nya delar av 

enkäten med ändrad storlek och stil för att tydliggöra enkäten mer. Vi tänkte även på att inte 

ha för många öppna frågor då vi misstänkte att detta skulle kunna ha upplevts som 

tidskrävande för föräldrarna och att de i så fall skulle kunna ha valt att inte svara på dessa 

frågor eller att inte delta i enkäten över huvud taget. För att inte få ett för stort bortfall 

använde vi oss därför av slutna frågor med givna svarsalternativ som föräldrarna fick välja 

mellan och ringa in det eller de svar som låg närmast hur de upplevde föräldrakontakten i 

förskolan. På vissa frågor hade vi en följdfråga som var mer öppen, där föräldrarna kunde 

beskriva med egna ord varför de tyckte på ett visst sätt.  

Bryman skriver att det är viktigt att det finns tydliga instruktioner om hur respondenterna 

ska besvara frågorna (a.a.). I början av enkäten hade vi tydligt beskrivit att föräldrarna skulle 

ringa in (eller besvara skriftligen om detta efterfrågades) det alternativ som stämde bäst 

överens med föräldrarnas åsikter. Även vid de frågor där föräldrarna kunde ringa in flera 

alternativ skrev vi att de kunde välja att göra så.  

Vi hade även skrivit ett informationsbrev till föräldrarna (med information om vad 

undersökningen skulle användas till, att deras medverkan var viktig men frivillig och att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt) som vi valde att ha som förstasida i enkäten, något 

som Bryman rekommenderar att ha med för att minska bortfallet (a.a.). 

Patel & Davidson (2003) tar upp två utgångspunkter vad det gäller intervjuer vilka 

belyser vilken standardisering och vilken strukturering som finns i intervjun: 

 

Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade intervjuer gör 

vi när vi själva formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i den 

ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Vid helt standardiserade 

intervjuer ställer vi likalydande frågor i exakt samma ordning till varje 

intervjuperson. […] När det gäller grad av strukturering handlar det om vilket 

’svarsutrymme’ som intervjupersonen får. En helt strukturerad intervju lämnar ett 
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mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom […] i en ostrukturerad 

intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara inom. 

    (Patel & Davidson 2003:72) 

 

I våra intervjuer (bilaga 2) använde vi oss av en hög grad av standardisering, vi ställde våra 

frågor i en given ordning till båda intervjupersonerna, och en låg grad av strukturering, då 

våra frågor var öppna och gav stort utrymme för intervjupersonen att svara inom.  

 

 

4.3. Urval 

 

Vi genomförde undersökningar både i arbetslagen och i föräldragrupperna som fanns i de för 

studien utvalda avdelningarna på våra två förskolor. Förskolorna låg belägna i vårt 

närområde, vilket underlättade för oss att lämna och hämta enkäterna samt genomföra 

intervjuerna. Valet av förskolor skedde alltså utifrån ett s.k. bekvämlighetsurval (Bryman 

2001). Vi ville genomföra studien på samma typ av avdelning för att kunna jämföra 

föräldrakontakten på två avdelningar som hade barn i samma åldersgrupp. Vi fick lov att 

genomföra våra undersökningar på en småbarnsavdelning på varje förskola. Vi har valt att 

kalla förskolorna för förskola A och förskola B. 

I studien ville vi intervjua utbildade förskollärare, eftersom detta är mest relevant för oss 

– vi ville få en mer djupgående bild av hur en föräldrasamverkan kan fungera utifrån vår 

framtida yrkesrolls perspektiv. På förskola A arbetade två förskollärare och på förskola B 

arbetade en. Vi valde därför att intervjua en pedagog på varje förskola för att fördelningen 

inte skulle bli ojämn mellan förskolorna i vår studie. Pedagogen vi intervjuade på förskola A 

har vi valt att kalla för pedagog 1, och pedagogen på förskola B för pedagog 2. 

På förskola A skickades en förfrågan ut till föräldrarna från pedagogen om att delta i vår 

enkätundersökning, sedan delades enkäterna ut till dem som tackat ja. På förskola B deltog vi 

i ett föräldramöte där enkäterna delades ut och fylldes i på plats av alla närvarande föräldrar, 

sedan delade pedagogerna ut resten av enkäterna till de föräldrar som inte hade närvarat vid 

mötet. På detta vis gavs alla föräldrar på avdelningarna möjligheten att delta i vår 

undersökning. Vi valde att dela ut enkäter till alla föräldrarna på våra valda avdelningar 

eftersom vi ville öka reliabiliteten i vår undersökning. Vi delade ut 41 föräldraenkäter.  

Enkäten inleddes med att vi frågade föräldrarna om deras bakgrund gällande kön, 

etnicitet och utbildning. Detta gjorde vi för att kunna se om det fanns en skillnad rörande 



19 
 

vilken information om och vilket inflytande i verksamheten föräldrarna ville ha (ville 

högutbildade föräldrar ha ett större inflytande? o. d.). 

 

 

4.4. Genomförande 

 

Vi valde att dela ut en enkät till föräldrarna (bilaga 1) som gick snabbt och enkelt att fylla i, 

då vi ville öka våra chanser för att så många som möjligt skulle vilja ta sig tid att svara på 

den. Vi delade ut en enkät till varje förälder istället för en till varje familj dels eftersom vi inte 

visste sammansättningen på familjerna från början (om det fanns några som var ensamstående 

e.d. ville vi inte skapa obehag i föräldragruppen genom att säga att enkäten skulle fyllas i 

gemensamt av vårdnadshavarna) och dels eftersom föräldrarna skulle kunna ha olika åsikter 

även inom familjen. Enkäten var indelad i tre delar: bakgrund, vardagskontakt och 

föräldramöte.  I bakgrunden fick föräldrarna svara på frågor om kön, etnicitet och utbildning. 

Vardagskontakten behandlade frågor som hur kontakten sker mellan hem och förskola (mail, 

veckobrev, sms osv.) och om de upplevde att pedagogerna ansåg det som viktigt med 

föräldrakontakt. Under delen om föräldramöten fick föräldrarna svara på t ex om de framförde 

synpunkter på verksamheten och om de ansåg att synpunkter som framfördes under mötena 

togs i beaktande och ledde till en förändring i verksamheten.  

På förskola A skickade pedagogen ut ett informationsbrev per e-post till föräldrarna som 

innehöll en förfrågan å våra vägnar om de kunde tänka sig att delta i vår enkätundersökning. 

Hon bifogade även det informationsbrev till föräldrarna som vi hade formulerat som en 

inledande del av enkäten. Efter att ha informerat föräldrarna om att vi ville genomföra en 

enkätundersökning med dem skrev hon ut enkäten och delade ut den till de föräldrar som var 

intresserade.  

På förskola B fick vi möjlighet att delta i ett föräldramöte. Under mötet gavs det 

utrymme för oss att presentera en kort bakgrund till arbetet och att erbjuda föräldrarna att 

delta i vår enkät. Alla föräldrarna som hade kommit på föräldramötet (12 till antalet) fyllde i 

enkäten på plats, resterande enkäter överlämnades till pedagogerna på avdelningen för att de 

skulle ge dem vidare till de föräldrar som inte närvarat vid mötet.  

Pedagogerna valde vi att genomföra intervjuer med (bilaga 2), men som utgick från 

frågorna i enkäten så att vi sedan skulle kunna jämföra pedagogernas och föräldrarnas svar. I 

intervjuerna använde vi oss av öppna frågor som lämnade utrymme för pedagogerna att med 

egna ord beskriva deras inställning till frågor rörande föräldrakontakten i deras förskola. Den 
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ena intervjun genomfördes på plats på förskola A och via telefon på förskola B. Att den andra 

intervjun genomfördes via telefon berodde på att pedagogen på förskola B inte arbetade de 

dagarna som vi ville genomföra intervjuerna på, hon gav då intervjuaren sitt telefonnummer 

och uppmanade oss att ringa hem till henne och ställa frågorna, att intervjun skedde över 

telefon var alltså hennes initiativ. Båda intervjuerna inleddes med att vi klargjorde att 

intervjupersonernas svar skulle vara helt anonyma och inte kunna kopplas till vare sig 

förskolan eller intervjupersonen och att alla namn (både intervjupersonens och förskolans) 

skulle avidentifieras.  

 

 

4.5. Bearbetning och analys 

 

När vi hade samlat in alla enkäter sammanställde vi dessa i ett dokument per förskola för att 

kunna jämföra likheter och skillnader i svaren mellan de två föräldragrupperna. Genom att 

koda enkäterna för vår egen skull (genom att kalla den första enkäten för ”1”, den andra för 

”2” osv.) kunde vi synliggöra om det fanns några tydliga tendenser i hur föräldrarna hade 

svarat. Detta gjorde vi för att se vad varje enskild förälder hade svarat på t ex flervalsfrågorna.  

Vi använde ingen inspelningsutrustning e.d. vid genomförandet av intervjuerna utan 

transkriberade dem baserat på våra anteckningar. Vi menar ändå att våra anteckningar är 

tillförlitliga då vi skrev ned dem direkt efter eller under tiden (i telefonintervjun) då 

informationen fortfarande var ”färsk”. Eftersom vi använde samma frågor i intervjuerna 

kunde vi lätt jämföra de svar vi hade fått från pedagogerna. 

 

 

4.6. Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär att analysera en undersöknings trovärdighet, närmare bestämt ”hur väl 

instrumentet motstår slumpinflytanden av olika slag” (Patel & Davidson 2003:100). Bryman 

(2002) skriver att en undersökning måste innehålla ett mått av stabilitet för att kunna bli 

trovärdig. Det innebär att om en undersökning genomförs en enstaka gång beskriver svaren 

hur det direkta nuläget ser ut, men detta kan komma att ändras över tid och ska en 

undersökning bli trovärdig bör forskaren återkomma med samma enkät e.d. för att se om 

svaren förblir desamma. Validitet är det mått som avgör om ett begrepp undersöks på det vis 



21 
 

det är tänkt att det ska undersökas; om en studie stämmer överens med studiens syfte (Patel & 

Davidson 2003).  

Vi anser att vår undersökning håller ett högt mått av validitet, men inte en så hög 

reliabilitet. Våra enkätundersökningar och intervjuer svarar på våra frågeställningar och 

uppfyller syftet med arbetet. Eftersom vi endast genomför en enstaka undersökning, kan vi 

inte avgöra om resultaten i våra undersökningar kommer ändras med tiden i föräldragruppen 

eller om pedagogerna skulle ge oss andra svar när de lärt känna de nya föräldrarna. Vår studie 

innehåller alltså inte någon mätbar stabilitet. Vi är dock inte ute efter att mäta ett resultat över 

tid i vår studie, utan vill ha reda på hur attityderna ser ut just nu hos föräldrar och pedagoger 

och hur dessa förhåller sig till tidigare forskning. Därför menar vi att reliabiliteten i vår studie 

inte är avgörande för studiens resultat. Att våra undersökningar däremot har hög validitet är 

viktigt för att vi ska kunna få svar på våra frågeställningar.  

 

 

4.7. Etiska överväganden 

 

Det har varit viktigt för oss i vårt arbete att alla inblandade parter ska ha känt sig trygga i sitt 

deltagande i enkätundersökningar och intervjuer, d.v.s. att de ska kunna lita på att information 

de ger inte sprids vidare eller används till något annat än vårt examensarbete. I våra etiska 

överväganden, för både enkäter och intervjuer, har vi utgått från fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om vilket syfte en undersökning 

har och om vilka moment som ingår. Detta gjorde vi genom att skriva ett informationsbrev till 

föräldrarna om varför vi skulle genomföra enkäten och hur svaren skulle komma att användas. 

Pedagogerna informerade vi muntligt om intervjuerna och mailade även frågorna till dem i 

förväg så att de skulle kunna förbereda sig. 

Samtyckeskravet står för att deltagarna i en undersökning ska informeras om att det är 

frivilligt att medverka i denna. I informationsbrevet till föräldrarna skrev vi, förutom syftet 

med enkäten, att deras svar var viktiga men att deltagande var frivilligt. Pedagogerna frågade 

vi muntligen om de ville ställa upp på att intervjuas. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter man får in av deltagarna i en studie måste 

förbli privata, d.v.s. att ”personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan komma åt dem” (Bryman 2002:440). Vi valde att ha vår enkät helt anonym, d.v.s. utan 
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personuppgifter eller koder som skulle kunna sammankopplas till en viss person. Hade vi haft 

ett för stort bortfall skulle vi ha skickat ut påminnelser till alla deltagarna, istället för att ha 

personliga koder som skulle kunna spåra dem som inte lämnat in och gå ut med påminnelser 

till enbart dem. Vi kunde göra enkäten så anonym eftersom vi rörde oss med ett så litet antal 

deltagare (sammanlagt 41 föräldrar) och eftersom vi kände pedagogerna som i sin tur hade 

god kontakt med föräldrarna och kunde påminna föräldragruppen personligen om att lämna in 

enkäten om de hade valt att delta. Hade vi genomfört enkätundersökningen i föräldragrupper 

som vi inte haft någon kontakts alls med hade vi möjligen använt oss av kodade 

frågeformulär. Föräldrarna informerades om att deras svar enbart skulle användas till vårt 

examensarbete, att uppgifterna inte skulle lagras och användas om igen i något annat 

sammanhang. Även pedagogerna informerades om att deras svar inte skulle användas i något 

annat sammanhang än vårt arbete och att deras eller förskolans och avdelningens namn inte 

skulle nämnas i arbetet, utan att de skulle kodas så att de inte skulle kunna spåras. 

Nyttjandekravet går ut på att de uppgifter som samlas in inte får användas till någonting 

annat än det ändamål de är avsedda för. Detta har vi varit noga med att informera både 

föräldrar och pedagoger om. I vårt arbete har vi avidentifierat alla uppgifter som skulle kunna 

sammankopplas med platser eller personer. 

 

 

4.8. Metodkritik 

 

När vi hade utformat vår enkät delade vi först ut den till en testgrupp bestående av sex 

föräldrar som inte hade någon relation till våra valda förskolor. Att vi använde en testgrupp 

gjorde vi eftersom det var viktigt för oss att se vilka svar vi kunde få på våra frågor. Resultatet 

vi fick genom testgruppen gav svar på det vi ville ha reda på från enkäten, således upplevde vi 

att våra frågor var så pass tydligt formulerade att de inte missförstods. Vi ansåg att vi inte 

behövde ändra någonting i enkäten och upplevde oss därmed som redo att dela ut enkäten till 

föräldragruppen på våra valda förskolor. Att vi använde en testgrupp innan vi delade ut 

enkäten till den riktiga svarsgruppen gjorde att vi från början kände oss säkra på att få in svar 

som var relevanta för vårt arbete. 

På förskola A frågade pedagogen först föräldrarna om de ville delta i 

enkätundersökningen. Sedan delade hon ut enkäten enbart till de föräldrar som hade tackat ja 

till medverkan. Detta gjorde att vi inte fick något bortfall i undersökningen på denna förskola, 
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då 100 % av enkäterna som delades ut samlades in igen. Samtidigt var det endast något fler än 

hälften av alla föräldrarna på avdelningen som medverkade. Skulle enkäter ha delats ut till 

alla föräldrarna hade vi alltså med stor sannolikhet fått ett bortfall i undersökningen, vilket 

eventuellt skulle ha varit relevant i analysen. Som det blev nu fick vi istället analysera varför 

de föräldrar som inte deltog i undersökningen valde att avstå. Problemet är således att vi ställs 

inför uppgiften att analysera ett bortfall som inte finns i resultatet av enkätundersökningen. 

På förskola B deltog vi i ett föräldramöte där enkäten delades ut och fylldes i på plats av 

de närvarande föräldrarna. Här uppstod dock ett problem relaterat till samtyckeskravet i våra 

etiska överväganden. Vi informerade föräldrarna om att medverkan var frivillig, men vi 

uppfattar det som att en del av föräldrarna kände att det var svårt att tacka nej till att delta när 

de som ville medverka ombads att fylla i enkäten direkt. Därför är det möjligt att vissa av 

föräldrarna inte deltog ”frivilligt”, utan kände sig tvungna att delta. Vi frågar oss själva om vi 

verkligen uppfyllde samtyckeskravet till fullo. 

En fråga som har uppkommit i samband med bortfallsanalysen är huruvida de föräldrar 

som valde att inte medverka i undersökningen gjorde det för att deras språkkunskaper var för 

begränsade för att kunna besvara frågorna. Vi hade gärna översatt enkäterna till de språk som 

dessa föräldrar talade, men vi saknade både tid och resurser för att kunna göra detta. 

Något som vi kunde ha ändrat är att vi kunde ha valt att koda enkäterna så att de kunde 

kopplas till den svarande föräldern eftersom vi då skulle ha vetat vilka föräldrar som inte hade 

lämnat in enkäten och kunnat gå ut med en påminnelse till dem för att minska bortfallet något. 

Dock valde vi aktivt att inte koda enkäterna eftersom vi ville måna om respondenternas 

anonymitet redan från början, vi ansåg även att det kunde ha haft en negativ inverkan över 

samtyckeskravet om vi hade delat ut påminnelser till enstaka föräldrar då de kanske hade valt 

att inte delta i undersökningen. Hade enkäten varit kodad skulle det dessutom möjligen ha 

kunnat leda till en negativ inverkan över svarsfrekvensen då fler föräldrar kanske hade valt att 

inte delta p.g.a. att vi skulle ha kunnat spåra svaren till dem under arbetsförloppet. En fördel 

med att koda enkäterna hade dock kunnat vara att vi skulle kunnat synliggöra om det fanns en 

skillnad inom familjerna rörande hur mycket information om verksamheten som föräldrarna 

ville ha om t ex den ena föräldern alltid hämtade och den andra föräldern alltid lämnade 

barnet på förskolan. Skulle vi ha kunnat se en skillnad mellan föräldrarnas åsikter inom 

samma familj? 

Vi kunde även valt att utforma enkäten på ett annorlunda sätt genom att t ex låta 

föräldrarna rangordna vilka kontakter som de upplevde som viktigast i förskolan istället för 

att, som vi nu gjorde, låta dem svara genom flervalsalternativ. Genom att låta dem rangordna 
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svaren hade vi lättare kunnat se t ex vilken betydelse föräldramötet egentligen hade i 

relationen mellan förskola och hem.  

Något som vi har uppmärksammat i efterhand är att vi använder ordet kontaktform i 

enkäten och att det kanske var därför som så få föräldrar hade valt alternativet e-post som en 

givande sådan. Hade vi valt att använda ordet informationsväg eller liknande hade svaret 

kunnat se annorlunda ut. Många föräldrar kan sannolikt ha tolkat det som att ordet 

kontaktform stod för att även de skulle kunna kontakta förskolan, men e-posten var främst ett 

sätt för förskolan att komma i kontakt med föräldrarna. Troligtvis är det av samma anledning 

som ingen av föräldrarna som deltog i undersökningen valde ”förskolans hemsida” som en 

givande kontaktform.  
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5. Resultat 

 

I vårt resultatkapitel har vi sammanställt den information som vi har fått ut från våra 

enkätundersökningar och intervjuer. Vi har inledningsvis beskrivit respondenternas bakgrund 

något för att sedan komma in på resultatet av enkätundersökningen, vilket vi har valt att dela 

in i de underrubriker som fanns i denna (bilaga 1). Sista delen rör intervjun med pedagogerna, 

här har vi valt att kalla pedagogen på förskola A för pedagog 1 och pedagogen på förskola B 

för pedagog 2.  

 

 

5.1. Bakgrundsdata om informanterna 

 

Vårt examensarbete grundar sig i studier av föräldrakontakt som har genomförts på två 

småbarnsavdelningar i en större tätort i södra Sverige. Förskolorna låg belägna i områden med 

likartade sociala och ekonomiska förhållanden, och liknade därför varandra till stor del. På 

både förskola A och förskola B var de medverkande föräldrarna nästan enbart etniska 

svenskar. Pedagogen på förskola B berättade dock för oss att ungefär halva föräldragruppen 

bestod av etniska svenskar och andra halvan av föräldrar med annan etniskt härkomst, varför 

vi har kunnat diskutera om bortfallet på denna förskola möjligen kunde bero på språkliga 

hinder i att besvara enkäten. Majoriteten av föräldrarna på båda förskolorna var över 30 år 

gamla. Av de som svarade på vår enkät var fördelningen mellan gymnasial utbildning och 

universitetsutbildning jämn på förskola A, på förskola B hade en övervägande del av de 

svarande föräldrarna universitetsutbildning. I båda barngrupperna gick barn som var ett till 

två år gamla. 

Personalgruppen på förskola A bestod av två förskollärare och en barnskötare, på 

förskola B fanns två barnskötare och en förskollärare. De två utvalda pedagogerna som deltog 

i intervjuerna var kvinnor med svensk etnicitet som var över 50 år gamla. Båda hade lång 

yrkeserfarenhet.  

 

 

5.2. Resultat av föräldraenkät 

 

Vi delade ut 41 enkäter och fick tillbaka 29 enkäter (15 på förskola A och 14 på förskola B). 

Vi hade således ett externt bortfall, d.v.s. enkäter som delats ut men som ej besvarats (Bryman 
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2001), på cirka 29 %. Det fanns även ett internt bortfall, d.v.s. frågor som ej besvarats i 

enkäterna (a.a.), på någon enstaka fråga, men detta hade ingen direkt inverkan över resultatet 

av undersökningen.  

 

 

5.2.2. Bakgrund 

 

På förskola A var deltagandet mellan män och kvinnor jämnt fördelat, medan deltagarna på 

förskola B bestod till övervägande del av kvinnor, på båda förskolorna hade majoriteten av 

medverkande föräldrar svensk etnicitet. På förskola A var utbildningen hos föräldrarna lika 

fördelade mellan gymnasial utbildning och universitetsutbildningen, medan föräldrarna på 

förskola B till största delen hade universitetsutbildning. Dock var skillnaderna på utbildning 

större på förskola B då det även fanns föräldrar som endast hade grundskoleutbildning där, 

något som inte fanns på förskola A.  

 

 

5.2.3. Vardagskontakt 

 

På förskola A svarade de flesta föräldrar att de främst hade haft kontakt med förskolan genom 

telefon och e-post under läsåret, på förskola B svarade de flesta att de hade haft kontakt via 

telefon. På förskola A ansåg de flesta att de fick tillräckligt med information om vad som 

hände i verksamheten, på förskola B tyckte alla det. Föräldrarna på båda förskolorna menade 

att utvecklingssamtal och vardagskontakt var de mest givande kontaktformerna mellan 

förskola och hem. Det var få som hade ringat in föräldramöten som de kontaktformer som gav 

dem mest och det var ingen på vare sig förskola A eller B som hade ringat in ”förskolans 

hemsida”.  

På båda förskolorna kände de flesta föräldrarna att pedagogerna upplevde det som viktigt 

med vardagskontakt i stor eller mycket stor utsträckning, ett fåtal föräldrar på förskola A och 

endast en förälder på förskola B kände att pedagogerna upplevde det som mindre viktigt. 

Trots att ett fåtal upplevde att pedagogerna verkade tycka att det var mindre viktigt med 

vardagskontakt upplevde alla föräldrarna som deltog i enkätundersökningen att pedagogerna 

hade tid för dem i vardagskontakten, dock fanns det en skillnad mellan förskolorna då 

föräldrarna på förskola A till största delen hade svarat att pedagogerna oftast hade tid för dem 
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medan majoriteten av föräldrarna på förskola B upplevde att pedagogerna alltid hade tid för 

dem.  

På frågan om huruvida pedagoger och föräldrar måste vara överens om allt för att 

samverkan mellan förskola och hem ska fungera var det en jämn fördelning mellan svaren ja 

och nej på båda förskolorna, med en något övervägande del nej-svar på förskola A. Under 

denna fråga fanns även en del kommentarer från föräldrarna om varför de tyckte som de 

gjorde, vilka gick ut på att pedagoger och föräldrar har olika roller och att pedagogerna 

känner barngruppen bäst och därför vet vad som fungerar för den i verksamheten eller att det 

är omöjligt att vara överens om allt men att man måste kunna kompromissa och hitta 

lösningar på problem för att inte förvirra barnen. 

Nästan alla föräldrar på förskola A tyckte vidare att förskolan hjälpte och stöttade dem i 

deras föräldraroll, medan föräldrarna på förskola B till största delen tyckte detsamma men en 

stor del ansåg även att förskolan inte gjorde det. 

 

 

5.2.4. Föräldramöten 

 

Nästan alla föräldrarna på förskola B hade deltagit i ett föräldramöte under läsåret, på förskola 

A var fördelningen jämn mellan de som hade närvarat och de som inte hade närvarat vid 

något föräldramöte. Av de som inte hade deltagit på förskola A var anledningarna t ex att 

föräldrarna hade varit bortresta, sjuka eller att det hade uppstått problem med barnpassning, 

för några föräldrar var orsaken att den andra föräldern hade deltagit i föräldramötet för bådas 

del.  

På båda förskolorna var det övervägande del av föräldragruppen som inte hade framfört 

några synpunkter vid föräldramöten, men alla föräldrarna som deltagit i ett hade ändå valt att 

ringa in alternativen i mycket stor utsträckning och i stor utsträckning på frågan om de ansåg 

att de kunde föra fram synpunkter vid mötena och de kände även att pedagogerna lyssnade på 

deras åsikter i stor eller mycket stor utsträckning. Dock ansåg vissa av dem som hade fört 

fram synpunkter på verksamheten att dessa inte hade tagits i beaktande och lett till en 

förändring av denna.  

Avslutningsvis frågade vi föräldrarna om de skulle vilja ha mer inflytande i 

verksamheten. På förskola B svarade alla utom en förälder att de inte skulle vilja ha mer 

inflytande. På enkäten som delades ut i förskola A hade sista frågan försvunnit vid utskriften, 

så föräldrarna fick aldrig en möjlighet att svara på denna. Dock frågade vi pedagogen om 
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föräldrarna var engagerade i verksamheten, och fick då svaret att föräldrarna ”över lag inte 

har något behov av att engagera sig i verksamheten”. 

 

 

5.3. Resultat av intervju med pedagoger 

 

Båda pedagogerna ansåg att den viktigaste kontakten med föräldrarna var vardagskontakten, 

pedagog 1 menade även att utvecklingssamtal var viktiga eftersom man i dem fick en chans 

att sitta ned på egen hand med föräldern eller föräldrarna och prata om just deras barn. 

Föräldramötena, ansåg pedagog 1, fungerade mest som en informationsväg från förskolan till 

föräldrarna, alltså främst en envägskommunikation, varför hon inte såg dessa som en av de 

viktigaste kontakterna mellan förskola och hem.  

Angående föräldrars inflytande var båda pedagogerna överens om att på förskolan är det 

pedagogerna som har det yttersta ansvaret för planering av verksamheten, men att de försöker 

lyssnar på och bejaka föräldrarnas synpunkter angående denna i så stor utsträckning som 

möjligt. Dock kan föräldrarna ibland komma med förslag eller önskemål som pedagogerna 

inte känner är möjliga att genomföra i barngruppen (båda pedagogerna tog upp ”att gå till 

skogen” som ett exempel på önskemål som föräldrar haft men som var svåra att genomföra i 

en småbarnsgrupp). Pedagogerna sa då att de måste tänka på, och få föräldrarna att förstå, att 

pedagogerna är experter på barn i grupp medan föräldrarna är experter på sitt eget barn och att 

detta är utgångspunkten vid organisation av verksamheten. Pedagogerna måste tänka på hela 

gruppens bästa och då kan det ibland vara svårt att tillgodose vissa föräldrars förslag 

angående verksamheten. Pedagog 1 uttrycker det som att: 

 

Det är svårt att få ihop verksamheten om många föräldrar har synpunkter på den, 

man hamnar lätt emellan olika personers åsikter som pedagog och man vet inte 

vems önskan man ska följa […] Föräldrarna kan komma med åsikter om utemiljön, 

maten och lokalerna men inte på det pedagogiska arbetet. De kan säga till om 

något inte känns bra så att vi kan förklara varför vi gör som vi gör. 

 

Pedagog 2 svarade också att föräldrarna skulle fråga om de tyckte att det fanns några 

oklarheter om verksamheten så att pedagogerna kunde motivera sina handlingar i 

verksamheten. Vidare ansåg pedagog 1 att föräldrar idag är väldigt upptagna, att det finns ett 

engagemang inför förskoleverksamheten hos dem men att detta inte visar sig i form av att de 
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kommer med tankar och idéer rörande denna. På förskola A fanns t ex ett föräldraråd, men av 

120 föräldrar var endast 10 delaktiga i detta, vilket pedagog 1 menade tydde på ett ointresse 

hos föräldrarna till att aktivt engagera sig i verksamheten. På småbarnsavdelningen var 

föräldrarna främst engagerade i det egna barnets utveckling, t ex rörande potträning, men inte 

i någon större utsträckning i verksamheten som helhet.  

På frågan om vad som är viktigt att ta upp med föräldrarna i vardagskontakten var båda 

pedagogerna överens om att man skulle tala om positiva saker som hänt under dagen. 

Pedagog 2 pratade mycket om att skapa en god stämning i tamburen genom ha ögonkontakt 

med föräldern och barnet, att hälsa ordentligt och säga hej då på ett tydligt sätt och att 

bekräfta för föräldern (och barnet) att man hade sett barnet genom att berätta om vad det hade 

gjort under dagen. De lite äldre barnen kunde pedagogen hjälpa att själva berätta för sin 

mamma eller pappa om vad de hade gjort, pedagog 2 menade att det inte var hon som skulle 

prata hela tiden utan att hon skulle låta föräldern och barnet vara ifred i mötet. Om det hade 

hänt något negativt under dagen uttryckte pedagog 2 det som att ”händer saker som 

föräldrarna kan göra något åt i hemmet så tar man det i ett annat möte, men om vi kan göra 

något så löser vi det på plats”, hon menade alltså att tamburkontakten i så stor utsträckning 

som möjligt skulle röra positiva saker så att föräldrarna kände sig välkomna och trygga vid 

hämtning och lämning av sina barn.  

Båda pedagogerna upplevde det som att de hade tid för föräldrarna i vardagskontakten, 

dock menade pedagog 2 att det var upp till henne att ta sig den tiden medan pedagog 1 

menade att hon som enskild pedagog inte hade tid för alla föräldrarna men att pedagogerna 

som arbetslag hade tid att möta dem på ett bra sätt. Båda pedagogerna ansåg att de hade en 

mycket god föräldrakontakt. Pedagog 1 menade att detta berodde på att klimatet på 

avdelningen var gott och att man inte lät negativa saker gro utan tog upp dem direkt innan de 

hade hunnit utvecklas ännu mer negativt. Pedagog 2 tog inte fasta på exakta företeelser som 

kunde bidra positivt till föräldrakontakten på hennes avdelning, utan beskrev det som att 

relationen mellan förskola och hem ”blir djup med tiden”. 

Båda pedagogerna ansåg att föräldrarna framförde, eller hade möjlighet att framföra, 

synpunkter vid föräldramöten. De ansåg även att dessa synpunkter hade tagits i beaktande och 

lett till en förändring av verksamheten i den mån som detta var möjligt, pedagog 1 tog t ex 

upp som ett exempel att arbetslaget hade fått kritik för att de var för negativa i 

vardagskontakten och då hade de börjat fokusera på det positiva som hänt under dagen istället 

och klimatet hade då blivit mer givande i tamburen. Pedagog 2 ansåg att det fanns ett större 

utrymme att påverka verksamheten på syskonavdelningen eftersom det var svårt att 
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genomföra önskemål om t ex utflykter eller att gå till skogen en dag i veckan på 

småbarnsavdelningen då hon ansåg att det skulle behövas fler vuxna som kunde ansvara för 

hela barngruppen om de skulle röra sig utanför förskolans område.  

Den sista frågan vi ställde till pedagogerna var ”hur skapas tillit mellan förskola och 

hem?”. Pedagog 1 svarade att inskolningen var viktig för att tillit till förskolan skulle kunna 

skapas redan från början. Vidare menade hon att: 

 

Man får ta fram sin professionella sida och aldrig vara en väninna. Det ska vara 

tydligt att vi är pedagoger och de är föräldrar. Även om man skojar och flamsar 

med föräldern är det viktigt att man är trovärdig. När föräldern undrar över något 

man inte har svar på får man säga att man ska ta reda på det eller prata med 

kollegorna och be om att få återkomma med svaret. På så sätt vet föräldrarna att 

man går att lita på och att man är professionell i sin yrkesroll. 

 

Pedagog 2 menade att respekt var det absolut viktigaste för att kunna skapa tillit i relationen 

mellan förskola och hem, att pedagogen måste visa respekt för att föräldern är expert på sitt 

barn och känner det bäst, och att vi som pedagoger visar att vi är medvetna om detta faktum. 

Hon menar vidare att pedagogen inte kan låtsas respekten, utan att hon hela tiden måste ha 

denna i sitt förhållningssätt både gentemot föräldern och gentemot barnet för att tillit ska 

kunna utvecklas, hon beskriver det som att: 

 

Man ska agera som att föräldrarna sitter och tittar på en på ett snöre i taket – man 

ska vara samma person hela tiden.  

 

Hon framhävde även att det är viktigt att pedagogen förmedlar till föräldern att pedagogen är 

där för deras skull, familjen är inte där för pedagogens skull, på så sätt kan föräldrarna känna 

trygghet i att arbetslaget på avdelningen gör sitt bästa för barnen och för att tillfredsställa 

föräldrarnas önskningar och behov i den mån det är möjligt. 
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6. Analys och diskussion 

 

Vi har valt att slå samman vår analys och diskussion för att enklare kunna reflektera kring de 

begrepp som vi har stött på i litteraturen och koppla dessa till våra studier. I detta kapitel ger 

vi läsaren svar på våra frågeställningar. Vi ger även förslag på vidare forskning. Kapitlet är 

strukturerat på så sätt att vi under varje rubrik först genomför en analys och därefter en 

kortare diskussion. I detta kapitel görs en återkoppling till de begrepp och teorier som 

behandlades i vår tidigare forskning (kapitel 3).  

 

 

6. 1. Hur upplever föräldrar och pedagoger kontakten mellan förskola och hem? 

 

Det är viktigt att tänka på hur saker förmedlas i en dialog. Ett samtal har både en 

innehållsdimension och en processdimension. Den förstnämnda står för det vi talar om och 

det vi gör, och den senare för hur vi gör det (Jensen & Jensen 2008). I samverkan mellan 

förskola och hem är det ofta innehållsdimensionen som fokuseras, vilket leder till att samtalen 

blir väldigt produktorienterade, men det är oerhört viktigt för samtalets kvalitet att man inte 

förbiser processdimensionen. Det är viktigt att båda dimensionerna behandlas i samtalet, och 

att pedagogen förstår att hur han eller hon förmedlar någonting har avgörande betydelse för 

hur innehållet tolkas av mottagaren: 

 

[a]tt fokusera på processdimensionen innebär bland annat att vara uppmärksam på 

att parterna hela tiden sänder och tar emot på samma kanal. Det är lärarens uppgift 

att se till detta, samtidigt som hon naturligtvis ska hålla fast vid sitt professionella 

budskap och klart och tydligt förmedla det genom sitt språkbruk […] Ju mer dialog 

och kontakt i samtalet, desto lättare blir det att nå fram med sina synpunkter.  

    (Jensen & Jensen 2008:82) 

 

Om vi utgår från Eriksons (2004) fyra principer för föräldrakontakt så kan vi se att våra två 

förskolor styrs av en blandning av dem. De intervjuade pedagogerna betonar vikten av 

pedagogens professionalitet och att föräldrar är experter på sina barn men att pedagoger är 

experter på barn i grupp och att de vuxna därmed har olika intressen i barnet (det som 

Andersson, 2004, beskriver som att föräldrar och pedagoger är natural enemies och det som 

Jensen & Jensen, 2008, beskriver som att det finns en asymmetri i relationen mellan 
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pedagoger och föräldrar). Detta kan kopplas till Eriksons isärhållandets princip där han 

skriver att skolan och hemmet tydligt skiljs åt. Partnerskapsprincipen kan kopplas till vårt 

arbete då pedagog 1 betonade vikten av att göra förskolan hemtrevlig för föräldrarna så att de 

känner en trygghet i denna, vilket kan leda till att ett öppet klimat upprättas mellan förskola 

och hem och att man kan minska klyftan mellan skolvärlden och hemmet (det Erikson kallar 

för closing the gap). På förskola A berättade pedagog 1 att man hade försökt att införa ett 

aktivt föräldraråd där föräldrarna får en möjlighet till inflytande i verksamheten. Detta 

benämner Erikson som brukarinflytandeprincipen, dock var det endast var ett fåtal föräldrar 

som engagerade sig i det.  

 

 

6.1.1. Bakgrund 

 

Vi har inte kunnat utröna någon tendens att svaren i föräldraenkäten skulle skilja sig åt utifrån 

kön, etnicitet eller utbildning. Jensen & Jensen (2008) skriver att föräldrar med svensk 

etnicitet och föräldrar av annan etnisk härkomst ofta har olika förväntningar på förskolan 

eftersom de ofta använder sig av olika uppfostringsstilar. Detta är ingenting som har 

framkommit i vår studie, utan föräldrarna svarade väldigt enhetligt oavsett bakgrund. Våra 

valda förskolor låg dock belägna i områden med likartade förhållanden, vilket skulle kunna ha 

bidragit till föräldrarnas överensstämmande svar. Vi hade möjligen kunnat se större skillnader 

i svaren om vi hade valt att genomföra våra undersökningar på två förskolor som varit mer 

olika varandra.  

 

 

6.1.2. Vardagskontakt 

 

När det kommer till vardagskontakten i förskolan kan kvaliteten på mötet komma att variera 

beroende på när barnen hämtas eller lämnas av sina föräldrar. Är det flera barn som hämtas 

och lämnas samtidigt, eller om föräldrarna är stressade, kan det leda till att vardagskontakten 

blir lidande då denna kan komma att ske alltför hastigt för att ett innehållsrikt och samtidigt 

personligt klimat ska hinna upprättas mellan de vuxna. Kommunikationen kan begränsas så 

mycket att det enda som hinns med i vardagskontakten är en hälsnings- eller avskedsfras 

(Sandberg & Vuorinen 2007).  
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Något som kan begränsa vardagskontakten är om pedagogerna känner att föräldrarna 

brister i sin förmåga att hantera barnen i tamburen (t ex om föräldern inte kan få sitt barn att 

lägga undan en leksak och ta på sig kläderna). Pedagogerna behöver dock inte se det som att 

det är föräldern som gör någonting fel, utan att det mer är situationen som påverkar hur 

välfungerande hämtningen och lämningen blir. Dock har en mer besvärlig hämtning eller 

lämning inverkan över vardagskontakten på så vis att pedagogen kan känna att föräldrarna 

upplever det som att han eller hon inkräktar på och dömer dem i deras hantering av barnet, 

varför pedagogen då många gånger väljer att lämna föräldern och barnet ifred om det skulle 

kunna uppfattas som att pedagogen hämmar föräldern i dennes roll (Sandberg & Vuorinen 

2007). Således blir vardagskontakten inte så innehållsrik som den hade kunnat bli, utan 

avhandlas endast som hastigast. Pedagog 2 berättade att hon aktivt valde att lämna föräldrar 

och barn ifred i stor utsträckning vid hämning och lämning, detta för att det inte bara skulle 

bli pedagogen som talade, utan att föräldern och barnet skulle få en chans att vara ifred i 

mötet i tamburen. Hon menade att det var något positivt att göra så, och kände inte att det 

skedde på något ”undvikande” sätt.  

Både föräldrar och pedagoger på våra valda förskolor uppfattar det som att det är viktigt 

för båda parterna med vardagskontakt och de upplever att det finns tid för det vid hämtning 

och lämning. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det troligen förhåller sig så att båda 

parterna upplever att vardagskontakten är god. Det framgår dock inte i intervjun hur pedagog 

2 upplever föräldrarnas inställning till att hon hanterar hämtningen och lämningen genom att 

lämna föräldern och barnet ifred. Det föreföll som att hon var av uppfattningen att det var 

fördelaktigt att agera så, och att det låg en del eftertanke bakom detta handlingsmönster då 

hon hade formulerat argument som kunde stödja hennes handlande. Vi menar att pedagogen 

måste kunna känna av när det är relevant att handla på detta sätt då en del föräldrar kanske 

inte vill bli lämnade själva, utan vill ha en genomgående tamburkontakt med pedagogen, 

medan andra kanske upplever att det är skönt att bli lämnade ifred med sitt barn.  

 

 

6.1.2.1. Vardagskontakt genom olika kontaktformer 

 

Genom att muntlig vardagskontakt många gånger inte kan genomföras på ett tillräckligt 

omfattande vis har förskolan allt mer kommit att närma sig skolans samverkansformer som 

utgörs av skriftlig information i form av veckobrev, e-post, sms eller liknande (Sandberg & 

Vuorinen 2007). På båda förskolorna i undersökningen användes ett flertal kontaktvägar 
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mellan förskola och hem. På förskola A användes e-post som ett av de främsta kontaktsätten, 

detta skedde dock främst som en envägskommunikation från förskolan till föräldrarna, därför 

hade en stor andel av föräldrarna svarat detta som ett alternativ på frågan om vilka kontakter 

de hade haft med förskolan under läsåret. På frågan om vilken kontaktform som föräldrarna 

ansåg var mest givande var det en övervägande del som svarade utvecklingssamtalen och 

vardagskontakten på båda förskolorna. Även pedagogerna höll med om att det var dessa två 

kontaktformer som var mest givande. Pedagog 1 beskrev det som att: 

 

Vid utvecklingssamtalen har man mer tid att sitta med varje enskild förälder. Jag 

försöker alltid ta mig tid att prata med föräldrarna när de kommer och lämnar 

eller hämtar sitt barn. På mailen blir det bara fraser och ingen direkt kontakt med 

föräldrarna och på föräldramötena är det mest information från vår sida. 

 

Vi fann det intressant att det var vissa föräldrar på förskola A som inte hade svarat att de hade 

haft e-postkontakt, vi undrade hur detta kunde komma sig då förskolan använde e-posten som 

främsta informationskälla. Det var vidare endast två föräldrar som hade svarat att de upplevde 

e-postkontakten som givande. Här kan dock återigen nämnas att vi använde ordet kontaktform 

i enkäten istället för t ex informationsväg eller liknande, varför föräldrarna kan ha tolkat det 

på ett annat sätt än det vi avsåg. Hur det än förhåller sig så menar vi att det är viktigt att 

informationsvägarna mellan förskola och hem fungerar bra för alla föräldrar eftersom det 

skickas ut mycket viktig information till dem från förskolan som alla måste kunna ta del av. 

Om e-post inte fungerar för alla kanske förskolan bör överväga om detta ska vara den främsta 

informationsvägen. 

 
 

6.1.3. Föräldramöte 

 

Enligt Björklund (i Skolverket 101124) måste pedagogen lyckas fånga föräldrarnas intresse 

vid föräldramötena för att de ska bli motiverade att engagera sig i ytterligare föräldramöten.  

Pedagog 1 menar att föräldramöten främst är en informationskälla från förskolan till 

föräldrarna, och båda pedagogerna ansåg att det finns utrymme för att lyfta föräldrarnas 

åsikter under föräldramötena men att det i slutändan är pedagogerna som beslutar om vilka 

åsikter eller önskemål som är möjliga att genomföra i verksamheten. Sandberg & Vuorinen 

(2007) lyfter att föräldramötena måste kännas effektiva, då många föräldrar har ont om tid, 
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och att mötena behandlar viktiga ämnen som föräldrarna inte kan läsa sig till genom t ex ett 

informationsbrev.  

Vi anser att det är intressant att så få har valt att ringa in ”föräldramöte” som en givande 

kontaktform, trots att frågan hade flervalsalternativ som svar, och att inte heller pedagogerna 

valde att lyfta detta som en av de viktigaste kontaktformerna. Möjligen har pedagogerna på 

våra valda förskolor misslyckats med den avgörande delen att fånga föräldrarnas intresse inför 

föräldramöten eller att göra mötet givande för dem, varför föräldrarna anser att 

föräldramötena inte tillhör de viktigaste kontaktformerna. Vi anser det troligt att föräldrarna 

känner att de inte får ut något speciellt av föräldramötena, utan att de mest ”sitter av” tiden 

och att de lika gärna skulle kunna läsa sig till det som sägs via andra informationsvägar såsom 

informationsbrev eller e-post. Även pedagogerna ansåg att föräldramötena främst var till för 

att delge föräldrarna information, vilket kan styrka teorin om att föräldramötena främst är en 

informationskälla från pedagoger till föräldrar, varför dessa kan uppfattas som en mindre 

viktig kontaktform.  

Vad vi måste ta i beaktande är att vår studie genomfördes på två småbarnsavdelningar 

och att föräldragrupperna där bestod av både föräldrar som har erfarenhet av förskola sedan 

tidigare (genom att barnen på avdelningen har äldre syskon som gått på samma 

småbarnsavdelning) och föräldrar som är förstagångsföräldrar och som inte har någon 

erfarenhet alls av förskoleverksamheten. Många av de sistnämnda föräldrarna hade kanske 

varit på deras allra första föräldramöte någonsin det året, vilket skulle kunna ha påverkat att 

de inte framförde några synpunkter utan att de kanske valde att avvakta och gå på mötet för 

att se hur det fungerade. Många av förstagångsföräldrarna kanske dessutom inte har hunnit 

skapa sig en uppfattning om huruvida det finns någonting på förskolan som de vill framföra 

synpunkter på, eller om dessa synpunkter i så fall leder till en förändring. Kanske hade vi 

kunnat se en skillnad i svaren mellan förstagångsföräldrar och föräldrar med tidigare 

erfarenhet av förskolan om vi hade haft en fråga i enkäten om vilken av dessa två grupper 

som de tillhörde, eller inom gruppen av förstagångsföräldrar vad det gällde att framföra 

synpunkter på verksamheten om vi hade återkommit med samma frågor ett år senare e.d. 

 
 
 
6.2. Vilken inställning till föräldrainflytande i verksamheten finns bland pedagoger? 

 

I en del av den litteratur som vi har använt oss av i vårt arbete skriver författarna (Jensen & 

Juul 2003 samt Jensen & Jensen 2008) att föräldrar som använde sig av auktoritära 
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uppfostranssätt ofta såg pedagogen som den auktoritära i relationen mellan förskola och hem 

och att det därmed var pedagogerna som bestämde innehållet och formen för kontakten i 

denna. Författarna skriver att dessa föräldrar ofta rättar sig efter pedagogen utan att ifrågasätta 

honom eller henne eller verksamheten. Föräldrar från förhandlingsfamiljer (vilka ofta 

använder sig av en auktoritativ uppfostransstil), skriver författarna (a.a.), verkar däremot mer 

benägna att ifrågasätta och föra en dialog med pedagogerna om verksamheten då denna 

familjetyp är mer van vid att förhandla, diskutera och argumentera för sina åsikter. Författarna 

belyser att de har sett en skillnad mellan föräldrar från dessa två familjetyper i sina studier när 

det gäller hur mycket inflytande föräldrarna vill ha i verksamheten – föräldrar från 

förhandlingsfamiljer vill ofta ha ett större inflytande medan föräldrar från familjer som 

använder en auktoritär uppfostran inte ifrågasätter verksamheten eller vilket inflytande de har 

över denna lika ofta. Även Erikson (2004) skriver att föräldrar idag har fått ett större 

inflytande över verksamheten och att de har börjat ställa fler krav på denna (t ex vad det gäller 

att få information om vad som händer i den eller att kunna påverka detta).  

Enligt Jensen & Jensen (2008) är det idag vanligast att skandinaviska föräldrar tillämpar 

förhandlingsfamiljen. I vår enkätundersökning var det 86 % av föräldrarna som hade svensk 

etnicitet. Därmed borde vi, om vi utgår från det författarna skriver, ha fått ett resultat som 

påvisade ett tydligt engagemang från föräldrarna. Enkäten visade istället att en klar majoritet 

av de medverkande föräldrarna inte ville ha mer inflytande i verksamheten och att de flesta 

som hade närvarat vid ett föräldramöte under läsåret inte hade framfört synpunkter på den.  

Det resultat vi fick från föräldraenkäten står i klar motsättning till det författarna skriver, 

dock vet vi inte om de svar vi fick i enkäten går att jämföra med litteraturen helt eftersom vi 

inte ställde frågan till föräldrarna om de var nöjda med verksamheten. Således kan vi inte veta 

om föräldrarna till största delen svarade att de inte ville ha mer inflytande i verksamheten 

eller att de inte framförde några synpunkter på denna vid föräldramötena på grund av att 

förskolan redan erbjöd dem ett tillräckligt föräldrainflytande, eller om de var missnöjda med 

verksamheten men ändå inte sa något om detta. Vår intervju med pedagog 1 kan dock stödja 

vår teori om att föräldrarna inte är lika intresserade av att engagera sig i förskolans 

verksamhet som litteraturen påstår, hon menar att föräldrarna över lag inte har något behov 

av att engagera sig i verksamheten och beskriver även situationen med föräldrarådet där 10 

föräldrar av 120 är engagerade och att det ofta är svårt att rekrytera fler föräldrar dit. Att 

föräldrarna inte vill ha mer inflytande i verksamheten skulle kunna bero på att de använder sig 

av den auktoritära uppfostransstilen, men då författarna påpekar att denna familjetyp inte är så 
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vanlig i Sverige längre ser vi det som relativt osannolikt att i stort sett alla föräldrarna som 

medverkade i undersökningen skulle komma från denna familjetyp.  

 

 

6.2.2. Pedagogernas ansvar i föräldrainflytandet 

 

Flising (1996) och Tallberg Broman (1998) skriver att det ligger hos pedagogerna att ge 

föräldrarna möjlighet till inflytande i förskolan genom att berätta för dem inom vilka områden 

av verksamheten som de kan engagera sig och att få dem att känna att deras engagemang är 

viktigt. Pedagogerna på våra för studien valda förskolor hade uppfattningen att 

föräldrakontakt är viktigt men att föräldrainflytande kan upplevas som problematiskt 

emellanåt. Pedagog 1 sa att hon ansåg att det t ex skulle bli svårt att hantera om föräldrarna 

hade olika åsikter och att pedagogen kunde hamna mellan dessa, hon menade att föräldrarna 

kunde fråga pedagogerna om varför de gjorde på ett visst sätt i verksamheten men att de inte 

skulle ha något inflytande över det pedagogiska arbetet. Pedagog 2 framförde liknande 

åsikter, men inställningen till föräldrainflytande var något mer positiv här än hos den andra 

pedagogen. Våra enkäter visade dock ingen större skillnad mellan hur föräldrarna uppfattade 

pedagogernas inställning till föräldrasamverkan och föräldrainflytande; på båda förskolorna 

hade föräldrarna svarat att de upplevde att pedagogerna tyckte att det var viktigt med 

föräldrasamverkan, att det fanns ett stort utrymme att föra fram åsikter om verksamheten och 

att pedagogerna ofta lyssnade på vad de hade att säga.  

Pedagogerna måste utgå från vad läroplanen säger om föräldrainflytande i förskolan, t ex 

att ”föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan” och att arbetslaget ska ”ge föräldrarna möjligheter att 

utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Skolverket 

2006:11-12). Båda pedagogerna i undersökningen måste alltså ge föräldrarna inflytande i 

verksamheten, samtidigt tycker vi oss kunna ana en ovilja till föräldrainflytande hos pedagog 

1. Hon menar t ex att föräldrarna inte bör ha något inflytande alls över den pedagogiska 

verksamheten utan att vad de ska ha inflytande över är t ex planering av utemiljön, maten och 

lokalerna, vilket står i motsättning till det läroplanen fastslår om att föräldrar ska få inflytande 

över den pedagogiska planeringen. Vi frågar oss om pedagogerna vet vad som står i 

styrdokumentet men att de har format en bild av föräldrainflytande efter vad som passar dem 

bäst eller om det bristande engagemanget beror på att det inte finns ett intresse hos föräldrarna 

att engagera sig i att påverka verksamheten. Vi kan dock inte anta att det bristande 
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engagemanget beror på föräldrarnas ointresse, utan det kan bero på bristande information 

från pedagogerna på avdelningarna om hur och inom vilka områden föräldrarna kan engagera 

sig eller att föräldrarna upplever att det inte finns ett intresse hos pedagogerna i att etablera ett 

föräldrainflytande. Enkätsvaren från föräldrarna på förskola A visade att föräldrarna inte hyste 

ett större intresse i att engagera sig i verksamheten (vilket även pedagogen styrkte), detta kan 

kopplas till det Andersson skriver att ”om ena parten engagerar sig för mycket och överträder 

gränserna för den andres ansvarsområden, legitimerar detta att den andre parten drar sig ut 

och engagerar sig mindre” (Andersson 2004:215). Möjligen är det så att pedagogen tar så stor 

plats i relationen mellan förskola och hem att det inte finns ett avsevärt utrymme kvar för 

föräldrarna att engagera sig - att pedagog 1 genomför verksamheten efter sina egna uppslag i 

så stor utsträckning att det sker bekostnad av föräldrarnas möjlighet till involvering i denna. 

Oavsett hur det förhåller sig så ligger ansvaret alltid hos pedagogen att synliggöra för 

föräldrarna att det finns en möjlighet till föräldrainflytande i förskolan.  

Slutsatsen som vi har kommit fram till på frågeställningen ”vilken inställning till 

föräldrainflytande i verksamheten finns bland pedagoger?” är att pedagogerna upplever det 

som att föräldrarna kan framföra synpunkter och önskemål om verksamheten, men att det är 

pedagogen som har ansvaret för att besluta om vilka av dessa som kan förverkligas i den 

pedagogiska verksamheten. 

 
 
 
6.3. Hur skapas tillit mellan förskola och hem enligt pedagogerna? 

 

Pedagog 2 menar att all tillit mellan förskola och hem utgår från att pedagogen intar ett 

respektfullt förhållningssätt gentemot föräldrarna, att pedagogerna förmedlar till föräldrarna 

att de är experter på sina barn (känner sina barn bäst) och att pedagogerna är där för deras 

skull (inte tvärt om). Hon menar att pedagogerna måste utgå från tanken att vara förälder är 

det största i livet i relationen mellan föräldrar och pedagoger samt inta ett respektfullt 

förhållningssätt gentemot både föräldrarna och deras barn – föräldrarna ska se att deras barn 

utvecklas och trivs på förskolan, då skapas tillit till pedagogens kompetens.  

Pedagog 2 betonade starkt att för att kunna skapa tillit mellan förskola och hem får 

pedagogen inte vara en person när han eller hon är med barnen och en annan person när han 

eller hon träffar föräldrarna, t ex om pedagogen är nonchalant mot barnen i verksamheten 

men väldigt trevlig mot föräldrarna vid hämtning och lämning. Fredriksson (i Arneberg & 

Ravn 1995) skriver att barn direkt märker om något inte står rätt till i relationen med 
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pedagogerna. Pedagog 2 menar att om pedagogen är olika personer med barnet och 

föräldrarna skulle detta med största sannolikhet resultera i en otrygg relation mellan förskola 

och hem, vilken slutligen kommer att ”genomskådas” om föräldrarna märker att barnet inte 

trivs i pedagogens sällskap. Fredriksson (a.a.) skriver att om pedagoger och föräldrar visar att 

de bryr sig om varandra och möts i en dialog som grundas på ett engagemang för barnet så 

kommer barnet att få en positiv upplevelse av de vuxnas relation till varandra. Barnet 

upplever då att dessa två ”världar” (förskolan och hemmet) knyts samman, vilket skapar en 

trygghet i barnets tillvaro i förskolan, vilket pedagog 2 lyfter som otroligt viktigt för att 

relationen mellan förskola och hem ska bli förtroendefull. 

Pedagog 1 ansåg att inskolningen var ett av de viktigaste momenten för att skapa en 

tillitsfull relation till föräldrarna. Vidare menade hon att det var viktigt att förhålla sig 

professionell till föräldrarna och inte bli för mycket väninna med dem. Hon uttalar sig alltså i 

enlighet med det Gars (2002) skriver om att den Gemeinschaft (det personliga och nära) inte 

får gå före den Gesellschaft (att förhålla sig professionell gentemot föräldrarna) som 

pedagogen måste styras av i sin relation till föräldrarna. Pedagogens uttalande kan även 

kopplas till Pia Karlströms (i Nöjd 2010) tre P, d.v.s. att pedagogen ska vara Professionell 

och Personlig i kontakten, men aldrig Privat. Pedagog 1 menar att ett professionellt 

förhållningssätt gentemot föräldrarna är viktigt för att de ska få förtroende för pedagogens 

kompetens. Sandberg & Vuorinen (2007) skriver att pedagogen har föräldrarnas tillit till låns 

och att denna kan ändras om något händer i verksamheten som föräldrarna uppfattar som 

negativt. Pedagog 1 betonar att man alltid måste ge föräldrarna svar på deras frågor, och om 

man inte kan ge det direkt så får man be dem om att få återkomma: 

 

När föräldern undrar över något man inte har svar på får man säga att man ska ta 

reda på det eller prata med kollegerna och be om att få återkomma med svaret. På 

så sätt vet föräldrarna att man går att lita på och att man är professionell i sin 

yrkesroll. 

 

Genom att ge tydlig och kontinuerlig information om vad som händer i verksamheten kan 

tilliten mellan förskola och hem värnas (Sandberg & Vuorinen 2007).  

Pedagog 1 menade även att det kunde vara svårt att skapa en tillitsfull professionell 

relation till föräldrarna för yngre pedagoger med liten erfarenhet av att arbeta i verksamheten. 

Hon belyste att för att kunna vara trovärdig i sin professionalitet får de yngre eller oerfarna 

pedagogerna ofta kämpa extra hårt för att vinna föräldrarnas förtroende.  
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Enligt pedagogerna som medverkat i vår studie skapas alltså en tillitsfull relation mellan 

förskola och hem genom inskolningen, att pedagogen intar ett respektfullt förhållningssätt 

gentemot barn och föräldrar och genom att pedagogen avgränsar relationen och håller den 

professionell och personlig men aldrig låter den bli privat.  

Vi tror att det kan vara svårt att avgränsa föräldrarollen och lärarrollen eftersom deras 

kompetensområden ”flyter in” i varandra. Vad pedagogen måste vara tydlig med är, precis 

som pedagogerna i våra intervjuer lyfter, att pedagogerna är experter på barn i grupp och 

måste tänka på hela gruppens bästa (det är dock viktigt att även se individen i gruppen för att 

kunna arbeta utifrån varje barns förutsättningar och behov) medan föräldrarna är experter på 

det egna barnet och att samverkan mellan förskola och hem sker med syfte att göra det så bra 

som möjligt för barnet i förskolans verksamhet. På så vis är pedagogerna och föräldrarna 

medvetna om att bådas kompetensområden kan utnyttjas för att ge barnet den bästa miljön för 

hans eller hennes utveckling som möjligt, men att kompetenserna ändå skiljs åt av att 

pedagogerna har ett uppdrag och måste följa läroplanen i sin kontakt med barnet, vilket ger 

pedagoger och föräldrar olika typer av relation till barnet. 

Vad det gäller det pedagog 1 sa om att nyexaminerade pedagoger skulle ha det svårare att 

behålla relationen till föräldrarna professionell så tror vi att det skulle kunna bli en ”fälla” för 

denna grupp om detta skulle vara sant. Vi menar att det antagligen är lätt att bli mer privat och 

”kompis” med föräldrarna om man känner att den egna professionaliteten inte tycks vara 

tillräcklig för att föräldrarna ska känna ett förtroende för dig. Vi tror att dessa yngre eller mer 

oerfarna pedagogerna istället skulle kunna välja att försöka bli mer kompis med föräldrarna i 

detta läge för att kunna skapa någon slags relation till dem. För att undvika att pedagogen 

inskränker på sin professionalitet och blir privat med föräldrarna för att vinna deras 

godkännande måste pedagogen bli medveten om att tillit tar tid att bygga upp (det måste 

hinna uppstå situationer där pedagogens professionalitet synliggörs) men att pedagogen i 

slutändan vinner på att vara professionell i sin yrkesroll eftersom föräldrarna förlitar sig på en 

pedagogs kompetens i relationen mellan förskola och hem. Vi menar att det sannolikt främst 

är i en demonstrerad yrkeskompetens som pedagogerna vinner föräldrarnas förtroende och att 

det är till denna som föräldrarna känner trygghet i att överlämna sina barn i pedagogernas 

händer om dagarna. 
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6.4. Vidare forskning 

 

En fråga som har väckts i samband med vårt examensarbete är vad det egentligen beror på att 

föräldrarna inte verkar vilja ha mer inflytande i verksamheten. Det skulle vara intressant att ta 

reda på hur engagerade föräldrar egentligen är i verksamheten, om de hyser en vilja att 

engagera sig eller vad det beror på om det inte finns en sådan vilja - är det pedagogerna som 

inte erbjuder föräldrarna möjligheten eller beror det på ett ointresse från föräldrarnas sida eller 

att föräldrarna kanske känner full tillit till pedagogen och att de kan lita på honom eller henne 

och därmed inte behöver mer inblick i verksamheten än vad de redan har?  

Något annat som vi skulle vilja forska mer i är att vi hade fått uppfattningen, genom 

litteraturen, att föräldramöten utgjorde en stor källa till inflytande över verksamheten för 

föräldrarna, men som det såg ut på våra valda förskolor så verkade fallet inte vara så utan 

både föräldrar och pedagoger tycktes främst se mötena som en informationsväg från förskolan 

till föräldrarna. Vi skulle vilja fördjupa oss i hur och inom vilka områden föräldrainflytande 

uppstår i förskolan eftersom vi inte har fått ett tydligt svar på detta genom våra enkäter eller 

intervjuer. En vidare forskningsfråga skulle alltså kunna vara: inom vilka delar av 

verksamheten har föräldrar inflytande i förskolan och hur tar detta sig uttryck? Det skulle 

även vara intressant att t ex göra jämförelser mellan föräldrakooperativ, privata och 

kommunala förskolor för att se om det finns någon skillnad i föräldrainflytande mellan de 

olika förskoletyperna. 
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Bilaga 1 – Föräldraenkäten 

 

 

 

 

Hej förälder! 
 
Vi heter Patricia Erlandsson och Anna-Karin Tellgren. Vi genomför just nu vårt 
examensarbete på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet, och har valt att undersöka hur 
en god föräldrasamverkan kan upprättas mellan förskola och hem, eftersom detta är en 
otroligt viktig del av förskolans verksamhet.     
 
Frågorna i denna enkät är uppdelade i tre delmoment. Det första momentet handlar om Dig 
och Din bakgrund, det andra om hur Du upplever att informationsflödet och 
vardagskontakten mellan Dig och pedagogerna på Ditt barns avdelning fungerar. Det tredje 
momentet handlar om vilket inflytande Du anser att föräldramötena ger Dig i förskolans 
verksamhet. 
 
Resultatet från undersökningen kommer att redovisas i vårt examensarbete. 
 
  

Din medverkan är viktig 
 
Din medverkan i denna enkätundersökning är frivillig, men oerhört viktig för oss då vi utgår 
från den i vårt examensarbete. Genom era svar kan vi få en bild av vad som fungerar eller 
kan förbättras i en föräldrasamverkan, en kunskap vi även kan ta med oss ut i vårt 
yrkesverksamma liv. 
 
 

Dina svar är helt anonyma 

 
Svaren i enkätundersökningen kan inte kopplas till Dig på något sätt. I vår enkät framgår inte 
vad enskilda personer har svarat. 
 
 
Vi är otroligt tacksamma för Din medverkan. Vi ber om att få Dina svar tillbaka senast den 26 
november för att vi ska kunna ha en möjlighet att hinna sammanställa dem i vårt arbete. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Patricia Erlandsson 
Anna-Karin Tellgren 
 
 



 

Frågorna besvarar Du genom att ringa in det alternativ som gäller för Dig och/eller 
skriftligen om detta efterfrågas. 

 
BAKGRUND 
 
 
1. Är du man eller kvinna? 
 
Man Kvinna 
 
 
 
2. Från vilket land kommer Du? 
 
Sverige Annat land 
 
 
 
3. Vilken av nedanstående skolformer överensstämmer närmast med Din utbildning? 
 
Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Universitets-/högskoleutbildning 
 
 
 

VARDAGSKONTAKT: 
 
 
4. Har Du haft någon/några av nedanstående kontakter med förskolan under detta 
läsår (Du kan välja att ringa in flera alternativ): 
 
 
Telefonkontakt Sms E-post  
 
 
Skriftligt meddelande (veckobrev eller liknande) 
 
 
Annat sätt: 
 
 
 
5. Anser Du att Du får tillräcklig information från förskolan om vad som händer i 
verksamheten? 
 
Ja Nej 
 
Om nej, vad kunde ha varit bättre? : 
 
 
 



 

6. Vilken/vilka av nedanstående kontaktformer tycker Du är mest givande? 
 
 
Föräldramöten Utvecklingssamtal Förskolans hemsida  
 
 
Vardagskontakt (t ex vid hämtning och lämning) 
 
 
Skriftlig information (i pappersform, e-post, sms) 
 
 
 
 
7. Upplever du att det är viktigt för pedagogerna med föräldrakontakt? 
 
 
I mycket stor utsträckning I stor utsträckning  
 
 
I liten utsträckning  I mycket liten utsträckning 
 
 
 
 
8. Upplever Du att pedagogerna har tid för Dig i vardagskontakten? 
 
 
Ja alltid Ja oftast De har sällan tid för mig  Nej aldrig 
 
 
Om sällan eller aldrig, vad tror Du att detta beror på? : 
 
 
 
 
9. Är det viktigt att vara överens om allt för att samarbetet ska fungera? 
 
Ja Nej 
 
Varför/varför inte? : 
 
 
 
10. Känner du att pedagogerna ställer höga krav på dig som förälder? 
 
Ja Nej 
 
Om ja, på vilket sätt?: 
 



 

11. Hjälper/stödjer förskolan Dig i Din föräldraroll?  
 
Ja Nej 
 
 
 
 

FÖRÄLDRAMÖTEN: 
 
  
12. Har Du närvarat vid något föräldramöte under läsåret? 
 
Ja Nej 
 
Om Du svarar Nej, ange orsaken/orsakerna:  
 
 
 
 
Exempel på orsaker: 

- arbetet har förhindrat mig att närvara 
- barnpassningsproblem 
- annan kvällsaktivitet 
- har ej varit inbjuden 
- kontakterna ger ingenting 
- är inte intresserad 
- annan orsak, vilken? 

 
 
 
 
13. Har Du fört fram någon/några synpunkter vid något föräldramöte? 
 
Ja Nej Har ej deltagit i föräldramöte 
 
 
 
 
14. I hur stor utsträckning anser Du att Du kan föra fram Dina synpunkter vid 
föräldramöten? 
 
 
I mycket stor utsträckning I stor utsträckning I liten utsträckning 
 
 
I mycket liten utsträckning Har ej deltagit i föräldramöte 
 
 
 
 



 

15. Anser Du att pedagogen lyssnar på Dina synpunkter vid föräldramöten? 
 
 
I mycket stor utsträckning I stor utsträckning I liten utsträckning 
 
 
I mycket liten utsträckning Har ej deltagit i föräldramöte 
 
 
 
 
16. Anser Du att synpunkter Du har fört fram om verksamheten har tagits i beaktande 
och lett till en förändring?  
 
 
I mycket stor utsträckning I stor utsträckning I liten utsträckning  
 
 
I mycket liten utsträckning Har ej framfört synpunkter på verksamheten  
 
 
 
 
17. Skulle Du vilja ha mer inflytande i förskolan? 
 
Ja Nej 
 
Om ja, inom vilka områden/delar av verksamheten? : 
 
 
 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till pedagogerna 

 
 

 

 

 

 

INTERVJUFRÅGOR TILL PEDAGOGERNA 
 
 
Vilken/vilka kontaktformer tycker Du är mest givande? (t.ex. föräldramöten, 
utvecklingssamtal, vardagskontakt osv) 
 
Hur mycket inflytande (och inom vilka områden) anser du att föräldrarna ska ha över 
verksamheten? 
 
 
 
VARDAGSKONTAKT: 
 
Vad är viktigt att ta upp med föräldern i vardagskontakten? 
 
Upplever du att du har tid för alla föräldrar i vardagskontakten? Om sällan eller aldrig, 
vad tror du att det beror på? 
 
Är det viktigt att vara överens om allt för att samarbetet ska fungera? Varför/varför 
inte? 
 
Hur upplever du din kontakt med föräldrarna? 
 
 
 
FÖRÄLDRAMÖTE: 
 
Anser du att föräldrarna för fram synpunkter på föräldramöten?  
 
Har synpunkter som föräldrar haft om verksamheten tagits i beaktande och förändrat 
denna? Om ja, på vilket/vilka sätt? 
 
 
 
ÖVRIGT: 
 
Hur skapas tillit mellan förskola och hem? 
 


